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Samenvatting
Verkennende ecologische gebiedsvisie voor het
Leopoldkanaal en omgeving
Inleiding
In het kader van de realisatie van een Vlaams beleid inzake de bevaarbare waterlopen en de
waterbeheersing werkt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek in opdracht van NV
Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) “verkennende ecologische gebiedsvisies” uit voor deze
waterlopen en hun omgeving.
Uitgangspunt voor dit beleid is een integraal waterbeheer: er wordt als doel gesteld om het
watersysteem waartoe de waterwegen behoren te behouden en te herstellen, rekening
houdend met het (huidig en toekomstig) multifunctioneel gebruik van deze waterwegen.
Hierbij wordt gestreefd naar een harmonie tussen diverse gebruiksfuncties van de waterweg
(waterbeheersing, transport, recreatie, industrie, landbouw, waterwinning, …), het landschap
en de natuurfunctie.
De “verkennende ecologische gebiedsvisie” analyseert de ecologische aspecten van integraal
waterbeheer in het studiegebied, geeft de prioriteiten aan voor het natuurbehoud en tast de
mogelijkheden voor natuurontwikkeling af binnen een aantal randvoorwaarden. Vanuit een
omgevingsanalyse, welke een abiotische en biotische luik omvat, de historische situatie en
de natuurpotenties wordt een natuurstreefbeeld opgesteld. De vertaling van dit streefbeeld
naar een concrete invulling gebeurt door het uitwerken van verschillende
natuurontwikkelingsscenario’s, elk met een verschillend ambitieniveau. Deze scenario’s
dienen als basis voor het aanduiden van de zones met hoofd-, neven- of basisfunctie natuur.
De voorliggende studie geeft een verkennende ecologische gebiedsvisie voor het
Leopoldkanaal en directe omgeving.

Historiek
Het Leopoldkanaal werd gegraven tussen 1843 en 1854 om, na de onafhankelijkheid van
België, de waterafvoer in de Belgische poldergebieden te verzekeren. In 1938 werd het
kanaal verlengd van de Oesterputbrug tot de Havendijk te Boekhoute (Assenede). Vanaf
1987 gebeurt de afwatering van een deel van het Leopoldkanaal in de richting van de
Braakman door het plaatsen van een dwarsstuw ter hoogte van de Langewegbrug (SintLaureins) en door het Isabellagemaal te Assenede.
Het Leopoldkanaal loopt door 2 verschillende landschapstypes: de polderregio en de
zandstreek. In poldergebieden wordt het landschap bepaald door historische overstromingen
en inpolderingen. De overstromingen zorgden voor slikken en schorren doorsneden door
getijdengeulen. Door de aanleg van dijken werd het land uiteindelijk herwonnen. De
zandstreek bestond in de Middeleeuwen uit een afwisseling van ontgonnen gebieden,
heidegebieden en uitgestrekte bossen. Tengevolge een bevolkingsexplosie in de tweede helft
van de 18de eeuw gebeurden grootschalige ontginningen van bos- en heidegebieden.
Na de tweede wereldoorlog werd de kleinschaligheid van het landschap aangetast: de
percelen werden aan elkaar aangesloten, talrijke graslanden werden opgehoogd en omgezet
naar akkers, het microreliëf in graslanden ging dikwijls verloren en talrijke kleine
landschapselementen (kreekrestanten, dijksegmenten, sloten, veedrinkpoelen, hagen,
houtkanten, hoogstamboomgaarden) verdwenen.
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Juridisch kader
De gewestplanbestemming van de bermen van het Leopoldkanaal is natuurgebied van
Oesterputbrug tot zo’n 500 m westwaarts Moershoofdebrug en vanaf dan groengebied tot
Leestjesbrug. Vanaf het Isabellagemaal tot Oesterputbrug en van Leestjesbrug tot
Dudzelebrug is de gewestplanbestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied, vanaf
Dudzelebrug tot de inkokering buffergebied.
In de buurt van of direct aanpalend aan het Leopoldkanaal komen verschillende
Vogelrichtlijngebieden (“krekengebied” in het Meetjesland (BE2301134) en “poldercomplex”
rond Damme (BE2500932)) en Habitatrichtlijngebieden (“polders” (BE2500002) en
“duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin” (BE2500001)) voor. De bermen van het
Leopoldkanaal tussen de kruising met de Damse Vaart en Dudzelebrug maken deel uit van
het Vogelrichtlijngebied “poldercomplex”.
In de buurt van of direct aanpalend aan het Leopoldkanaal liggen VEN-gebieden: het
Meetjeslands krekengebied, de Damse polder en de Baai van Heist. In de provinciale
ruimtelijke structuurplannen is het Leopoldkanaal aangeduid als ecologische infrastructuur
van bovenlokaal belang. De bermen van het Leopoldkanaal tussen het Isabellagemaal en
Strobrug zijn een erkend natuurreservaat.

Abiotische aspecten van het Leopoldkanaal
Het Leopoldkanaal bezit een matig goede tot goede biologische waterkwaliteit en een matig
verontreinigde tot verontreinigde fysisch-chemische toestand. Chemische parameters die
dikwijls niet voldoen aan de norm voor basiswaterkwaliteit in het Leopoldkanaal omvatten
het chemisch zuurstofverbruik, totaal fosfaat, orthofosfaat en opgeloste zuurstof. Vooral in
het westelijke deel van het Leopoldkanaal is een kwaliteitsverbetering merkbaar. De
waterbodem van het Leopoldkanaal krijgt een zeer slechte tot slechte eindbeoordeling.

Biotische aspecten van het Leopoldkanaal
De visstand in het Leopoldkanaal is soortenarm met vrij lage densiteiten en hoofdzakelijk
samengesteld uit soorten die resistent zijn voor een minder goede waterkwaliteit.
Opmerkelijke soorten zijn Vetje, Winde en Bot.
Doordat grote delen van het Leopoldkanaal een natuurlijke oever hebben is er een
waardevolle oevervegetatie ontwikkeld.
De onbemeste bermen van het Leopoldkanaal bezitten naast een waterkerende functie ook
een belangrijke functie voor het natuurbehoud: ze dienen als verblijf- en vluchtplaats voor
soorten die niet in het aangrenzend agrarisch landschap kunnen overleven. Zo vormen de
bermen van het Leopoldkanaal het leefgebied voor 16 plantensoorten uit de rode lijst, 5
vogelsoorten van de rode lijst en 2 vogelsoorten opgelijst in de Bijlage I van de
Vogelrichtlijn.
Grote delen van de bermen bezitten momenteel een kruidlaag die behoort tot het ZevenbladRidderzuring bermtype. Dit type is een degradatiestadium van allerlei andere
gemeenschappen. Het ecologisch meest waardevolle bermtype, dat vooral voorkomt tussen
Stenenschuur- en Langewegbrug, is het Wilde marjolein – Vierzadige wikke type. Lokaal zijn
het Vlasbekje – Sint-Janskruid bermtype of relicten ervan ontwikkeld, wijzend op vrij
voedselarme omstandigheden. Tussen Stro- en Leestjesbrug komt een vegetatie voor met
Gulden sleutelbloem. Plaatselijk bezitten de bermen een fraai ontwikkeld iepenstruweel.
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Biotische aspecten van het omgevend gebied
Een belangrijk ruimtebeslag wordt ingenomen door akkers en graslanden. Dijken nemen een
relatief belangrijke oppervlakte van het studiegebied in. Urbane zones zijn vrij beperkt in het
studiegebied.
De belangrijkste waterpartijen in het studiegebied vormen de kreken en voormalige
kleiputten. De verschillende kreken zijn op Vlaams niveau ecologisch zeer waardevol. Als
aquatisch ecosysteem variëren ze onderling van elkaar door subtiele verschillen in vorm,
grootte, zoutgehalte en stadium van verlanding met rietlanden of uiterst zeldzame drijftillen.
Rietlanden komen voor langs de oeverzones van de kreken met een belangrijke oppervlakte
aan de Oostpolderkreek. Ook in de Kleiputten van Heist komen belangrijke oppervlaktes
rietland voor. Een drijftil is gelegen aan de Roeselarekreek.
Halfnatuurlijke graslanden of graslanden met halfnatuurlijke relicten nemen zo’n 4 % van het
studiegebied in en omvatten vooral zilte graslanden, kamgraslanden en
zilverschoongraslanden. Belangrijke graslandencomplexen komen vooral voor in het WestVlaams deel van het studiegebied en t.h.v. de Noorddijk, Roste Muis en de Oude
Haantjesgatpolder. In het studiegebied wordt er één bosgebied aangetroffen namelijk het
Paddepoelebos te Maldegem.
De permanente graslanden zijn een broedgebied voor soorten als Grutto, Tureluur,
Zomertaling, Graspieper en Slobeend. De graslanden rond Damme vormen een zeer
belangrijk overwinteringsgebied voor Kleine rietgans. Andere wintergasten die aanzienlijke
aantallen bereiken zijn onder meer Kolgans, Rietgans, Smient, Wintertaling, Kemphaan,
Wulp, Goudplevier en Watersnip.
De rietkragen langs de kreken en in de Kleiputten van Heist zijn van belang als broedbiotoop
voor tal van rode lijst-vogelsoorten (zoals Rietgors, Rietzanger, Snor, Cetti’s zanger en
Baardmannetje) en voor enkele soorten van Bijlage I van de Vogelrichtlijn (Bruine kiekendief
en Blauwborst).

Ecologische knelpunten
De belangrijkste knelpunten voor de bermen van het Leopoldkanaal zijn: herbicidengebruik,
een onaangepast maaibeheer, intensieve begrazing en nietsdoen-beheer. Belangrijke
knelpunten in het omgevend gebied zijn o.a. verdroging, vermesting, versnippering,
verontreiniging en verstoring van de waardevolle natuurrelicten.

Randvoorwaarden
De natuurontwikkelingsmogelijkheden zijn gebaseerd op een aantal maatschappelijke en
ecologische voorwaarden. De maatschappelijke harde randvoorwaarden voor het
studiegebied zijn het verhinderen van overstromingen voor bewoonde gebieden. Ecologische
randvoorwaarden omvatten onder meer een goede water- en waterbodemkwaliteit, een
natuurlijke hydrologie, mogelijkheid tot vrije migratie tussen de ecotopen en voldoende grote
ecologische eenheden. Tevens vormen de maatregelen van kracht in het Vlaams Ecologisch
Netwerk (VEN) ecologische richtinggevende randvoorwaarden.
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Natuurontwikkelingsmogelijkheden en belangrijkste maatregelen
voor het Leopoldkanaal
Door een natuurlijke oever en een goede water- en waterbodemkwaliteit kan een
soortenrijke oever- en watervegetatie worden behouden of ontwikkeld.
Het nastreven van een natuurvriendelijk bermbeheer is wenselijk via maaien (met afvoer
van het maaisel) of extensieve begrazing. In de gebiedsvisie wordt de overweging tussen
maaibeheer en extensieve begrazing per traject aangegeven. Op basis van de huidige
soortensamenstelling en natuurpotenties zijn een aantal bermtrajecten afgebakend die
prioritair een natuurvriendelijk beheer vereisen. Een voorgestelde beheermaatregel voor de
bermen tussen het Isabellagemaal en Strobrug is begrazing door een rondtrekkende
schaapskudde. Voor de bermen gelegen tussen het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal
van de Leie is het wenselijk over te schakelen naar een extensief begrazingsbeheer.

Natuurontwikkelingsscenario’s en belangrijkste maatregelen voor
het omgevend gebied
Voor de kreken wordt gestreefd naar soortenrijke watergemeenschappen met vitale oeveren verlandingsvegetaties. Belangrijke maatregelen zijn een aangepast waterpeil, het
instellen van bufferzones (bv. 20 m breed), het verhinderen van de aanvoer van
verontreinigd water, slibruiming waar nodig en het realiseren van een ecologisch gezond
visbestand. Enkele opgevulde kreken, zoals een gedeelte van de Vrouwkeshoekkreek, of
kreekuitlopers worden indien mogelijk hersteld. Enkele graslanden en akkers met grote
natuurpotentie evolueren naar soortenrijke halfnatuurlijke graslanden. Belangrijke
maatregelen vormen een aangepast waterpeil en een extensiever grondgebruik. Voor het
behoud en ontwikkelen van de grote ornithologische waarden in het vnl. West-Vlaams deel
van het studiegebied is het belangrijk te streven naar complexen van, voornamelijk,
soortenrijke cultuurgraslanden. Dergelijke graslanden ontstaan door extensievere
landbouwmethoden: beperkte bemesting, lagere veebezetting en latere maaidata.
De verschillende dijken van het studiegebied krijgen in de natuurontwikkelingsscenario’s een
natuurvriendelijk beheer. Enkele afgegraven dijken worden zo mogelijk terug hersteld. Langs
de belangrijkste waterlopen worden bufferzones van grasland voorgesteld.
De grootste oppervlakte wordt in de natuurontwikkelingsscenario’s ingenomen door gebieden
met beperkte kansen voor natuurontwikkeling: het cultuurland. Acties voor het behouden
van de natuurwaarden zijn wenselijk in functie van de zorgplicht en het streven naar een
basiskwaliteit. Een belangrijke maatregel is de uitbouw van een duurzaam ecologisch
netwerk van kleine landschapselementen zoals (knot)bomenrijen, hagen, houtkanten, lokale
bosfragmenten, wegbermen, onverharde wegen, akkerranden, grachten, beken en
veedrinkpoelen.

De natuurfunctie en de verenigbaarheid met andere functies
Voor elk van de scenario’s werd een kaart gemaakt met aanduiding van zones met hoofd-,
neven- en basisfunctie natuur. De gebieden met de hoogste natuurwaarde en/of de hoogste
potentie voor natuurontwikkeling werden aangeduid als zones met hoofdfunctie natuur.
Daarnaast werden de mogelijkheden van de verenigbaarheid van de natuurfunctie met de
andere functies (waterbeheer, landbouw, harde en zachte recreatie, landschapsbeleving en
cultuurhistorie) aangeduid en mogelijke knelpunten gesignaleerd.
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Mogelijke landschapsbeelden voor het Leopoldkanaal en omgeving
Een uitwerking van het gebied ten oosten van Sint-Jansbrug

(Illustraties: Mark Hulme)

De tekeningen geven een schetsmatig beeld van het Leopoldkanaal net ten oosten van Sint-Jansbrug (Sint-Laureins) en het noordelijk aanliggend gebied
(Oostpolderkreek en omgeving) volgens 3 situaties: de recente toestand, een minimaal en een optimaal natuurontwikkelingsscenario.
Het Leopoldkanaal is hier gegraven in de polderstreek. Het landschap is ontstaan door overstromingen vanuit de Westerschelde tussen de 13de en 17de
eeuw. Hierdoor vormden zich aanvankelijk slikken en schorren doorsneden door getijdengeulen. Het gebied werd in cultuur genomen door het aanleggen
van dijken en door een betere afwatering (o.a. via het Leopoldkanaal). In het huidige landschap vormen de kreken en laaggelegen graslanden restanten van
de getijdengeulen.
De bermen van het Leopoldkanaal zijn op deze locatie volgens het gewestplan aangeduid als natuurgebied. De Oostpolderkreek is eveneens natuurgebied op
het gewestplan, maakt deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en is aangeduid als speciale beschermingszone in het kader van de Europese
Habitatrichtlijn. Het gebied ten noorden van het Leopoldkanaal tot en met de Oostpolderkreek is aangewezen als speciale beschermingszone in het kader
van de Europese Vogelrichtlijn. In de landschapsatlas is dit gebied tevens aangeduid als ankerplaats “krekengebied Sint-Margriete - Sint-Jan-in-Eremo”. Het
gebied is dus zowel ecologisch als landschappelijk zeer waardevol in Vlaanderen.
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Schets 1: Recente toestand
Het Leopoldkanaal bezit een goede tot matig goede biologische waterkwaliteit en een matig verontreinigde tot verontreinigde fysisch-chemische
waterkwaliteit. De mogelijkheden voor een goed ontwikkelde aquatische flora en fauna worden actueel vooral gehypothekeerd door een dikke sliblaag in het
Leopoldkanaal. De bermen worden beheerd via klepelmaaiers waarbij het maaisel onvoldoende kan worden afgevoerd. Dit zorgt op vele plaatsen voor
productieve en soortenarme vegetaties gedomineerd door grassen en enkele ruigtekruiden (bv. Akkerdistel en Grote brandnetel). De populieren langs het
Leopoldkanaal zijn vrij dens aangeplant en beïnvloeden de kruidvegetatie negatief door bladval en beschaduwing.
De Oostpolderkreek ontvangt grote hoeveelheden nutriënten via drainagewater van landbouwgronden en huishoudelijk afvalwater. Hierdoor wordt de
waterkwaliteit negatief beïnvloed, treden eutrofiëringsprocessen op (met vertroebeling door algengroei en sterk wisselende zuurstofconcentraties als gevolg)
en ontstaat een dikke sliblaag in de kreek. Dit zorgt voor een daling van de soortendiversiteit. Zo verdwenen onder meer de aquatische vegetatie en
hiermee geassocieerde gemeenschappen en zijn er momenteel geen mogelijkheden tot herstel. Door de troebelheid verdwijnen de zichtjagers onder de
vissen waardoor een overmaat van benthivore en planktivore vis (Brasem, Karper) ontstaat. Een rooster en een klepstuw vormen belangrijke
belemmeringen voor de migratie van vissen tussen het Leopoldkanaal en de Oostpolderkreek.
Een intensief landgebruik vindt plaats tot dicht tegen de Oostpolderkreek. Een deel van de kreekoevers worden soms rechtstreeks bespoten en geleidelijk
aan bewerkt. Hierdoor treedt verruiging op waarbij niet-gewenste soorten van voedselrijke en verstoorde milieus zoals Grote brandnetel en Akkerdistel
uitbreiden. Dit resulteert dikwijls in een nog intensievere bestrijding van de oever waardoor de vegetatie nog verder degradeert. Actieve
verlandingsprocessen in de Oostpolderkreek zijn ten gevolge van veranderende waterpeilen en verruiging verdwenen.
Het gebied tussen het Leopoldkanaal en de Oostpolderkreek bestaat vooral uit akkers. Het resterende grasland is door bemesting en overbegrazing
ecologisch sterk verarmd.
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Schets 2: Mogelijke ontwikkeling bij het voorgestelde minimaal natuurontwikkelingscenario
Een verbetering van de water- en waterbodemkwaliteit in het Leopoldkanaal zal zorgen voor soortenrijke aquatische levensgemeenschappen. Zo kan een
diverse water- en oevervegetatie en een natuurlijke vispopulatie tot ontwikkeling komen. De toekomstige rijbeplantingen zijn minder dicht aangeplant en
worden hoog opgesnoeid om voldoende lichtinval naar de onderliggende berm mogelijk te houden. De kanaalbermen hebben een natuurvriendelijk beheer,
bij voorkeur via een rondtrekkende schaapskudde. Hierdoor ontstaan structuur- en soortenrijke vegetaties met typische kalkindicerende en
warmteminnende kruiden en verspreid struweel. De structuur en kwaliteit van de vegetatie staan garant voor een gevarieerde fauna in de bermen.
De Oostpolderkreek bezit een goede ecologische kwaliteit van de waterkolom en -bodem. De aanvoer van verontreinigd water is niet meer mogelijk,
eventueel werd een ingreep op de visfauna (uitdunnen van Brasem en Karper, uitzetten van roofvissen) en een slibruiming gerealiseerd. Hierdoor kan helder
water ontwikkelen met een gevarieerde watervegetatie en hiermee geassocieerde aquatische fauna. Zo kan bv. Visdief broeden tussen drijvende
waterplanten (Gele plomp, Witte waterlelie). Een aangepast waterpeil en de goede waterkwaliteit laten vitale oever- en verlandingsvegetaties toe. Door het
wegwerken van de migratieknelpunten, de goede waterkwaliteit en de gevarieerde water- en oevervegetatie is een soortenrijke visfauna mogelijk. De
ontwikkeling tot deze ecologische waarden is een gewenste invulling van het statuut als Habitat- en Vogelrichtlijngebied.
Aan de rand van de kreek werd een bufferzone van grasland ingesteld. De bufferzone reduceert de aanvoer van nutriënten en pesticiden naar de kreek.
Door de bufferzone krijgt bovendien de oevervegetatie terug alle kansen om zich te ontwikkelen.
Door een extensieve begrazing kan het grasland tussen de Oostpolderkreek en het Leopoldkanaal zich ontwikkelen tot een soortenrijk halfnatuurlijk
grasland. Een extensieve begrazing houdt in dat begrazing gebeurt met lage veedichtheden zonder bemesting en zonder gebruik van pesticiden. Hierdoor
wordt het grasland geleidelijk voedselarmer waardoor meer soorten kans krijgen zich te vestigen of te ontwikkelen.
De bloemrijke bermen en de verhoogde landschappelijke en ecologische kwaliteit zullen de aantrekkingskracht voor zachte recreatie versterken waarbij het
Leopoldkanaal als een toeristische as fungeert. Door een evenwichtig en gezond visbestand in het Leopoldkanaal en de Oostpolderkreek zal het belang voor
hengelrecreatie toenemen. Ongewenste recreatieve ontwikkelingen die de draagkracht van natuur en landschap overschrijden worden geweerd.
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Schets 3: Mogelijke ontwikkeling bij het voorgestelde optimaal natuurontwikkelingscenario
Een verbetering van de water- en waterbodemkwaliteit in het Leopoldkanaal zal zorgen voor soortenrijke aquatische levensgemeenschappen. Zo kan een
diverse water- en oevervegetatie en een natuurlijke vispopulatie tot ontwikkeling komen. De toekomstige rijbeplantingen zijn minder dicht aangeplant en
worden hoog opgesnoeid om voldoende lichtinval naar de onderliggende berm mogelijk te houden. De kanaalbermen hebben een natuurvriendelijk beheer,
bij voorkeur via een rondtrekkende schaapskudde. Hierdoor ontstaan structuur- en soortenrijke vegetaties met typische kalkindicerende en
warmteminnende kruiden en verspreid struweel. De structuur en kwaliteit van de vegetatie staan garant voor een gevarieerde fauna in de bermen.
De Oostpolderkreek bezit een goede ecologische kwaliteit van de waterkolom en -bodem. De aanvoer van verontreinigd water is niet meer mogelijk,
eventueel werd een ingreep op de visfauna (uitdunnen van Brasem en Karper, uitzetten van roofvissen) en een slibruiming gerealiseerd. Hierdoor kan helder
water ontwikkelen met een gevarieerde watervegetatie en hiermee geassocieerde aquatische fauna. Zo kan bv. Visdief broeden tussen drijvende
waterplanten (Gele plomp, Witte waterlelie, Krabbenscheer). Een aangepast waterpeil en de goede waterkwaliteit laten vitale oever- en
verlandingsvegetaties toe. Door het wegwerken van de migratieknelpunten, de goede waterkwaliteit en de gevarieerde water- en oevervegetatie is een
soortenrijke visfauna mogelijk. De ontwikkeling tot deze ecologische waarden is een gewenste invulling van het statuut als Habitat- en Vogelrichtlijngebied.
Het gebied tussen het Leopoldkanaal en de Oostpolderkreek is omgezet naar een grasland. Door een extensieve begrazing kan het grasland zich
ontwikkelen tot een soortenrijk halfnatuurlijk grasland. Een extensieve begrazing houdt in dat begrazing gebeurt met lage veedichtheden zonder bemesting
en zonder gebruik van pesticiden. Het grasland biedt een broedbiotoop voor typische vogelsoorten zoals Graspieper. Een bufferstrook is ingesteld aan de
noordelijke oever van de Oostpolderkreek zodat de aanvoer van nutriënten en pesticiden naar de kreek wordt gereduceerd.
Het landschap dat hierdoor ontstaat vormt een belangrijke troef voor de uitbouw van allerlei vormen van zachte recreatie en natuurbeleving waarbij het
Leopoldkanaal fungeert als een belangrijke toeristische as. Door een evenwichtig en gezond visbestand in het Leopoldkanaal en de Oostpolderkreek zal het
belang voor hengelrecreatie toenemen. Ongewenste recreatieve ontwikkelingen die de draagkracht van natuur en landschap overschrijden worden evenwel
geweerd.

10

Verkennende ecologische gebiedsvisie voor het Leopoldkanaal en omgeving

www.inbo.be

English summary
Exploratory ecological vision for the Leopoldkanaal
and surrounding area

Introduction
As a contribution to the Flemish policy of the navigable waterways, managed by “NV
Waterwegen en Zeekanaal”, the Research Institute for Nature and Forest develops
“ecological visions” for these watercourses and their surrounding area.
Through integrated water management, the water system of these waterways will be
maintained and restored, taking into account their present and future multifunctional uses.
The aim is to find a harmony between the different users (shipping, industry, agriculture,
recreation, water control, water collection,…), the landscape and nature value.
This ecological vision analyses the ecological aspects of integrated water management,
defines the priorities for nature conservation and indicates possibilities for nature restoration
within certain preconditions. Starting with the analysis of the environment, including its
abiotic and biotic aspects, the historical situation and the objectives for nature development
are formulated. The translation of these objectives into a concrete interpretation is done
through the elaboration of different nature development scenarios, each with a different level
of ambition. Then, on the basis of these scenarios, zones where nature is of primary,
additional or basic importance are indicated.
This study proposes an ecological vision for the Leopoldkanaal and surrounding area.

History
The Leopoldkanaal was dug out between 1843 and 1854 to ensure the waterdrainage in the
polder areas. In 1938 the canal was extended from the Oesterputbrug to the Havendijk in
Boekhoute (Assenede). From 1987 the water discharge of the Leopoldkanaal was strongly
changed by the Isabellagemaal and by a dam near the Langewegbrug (Sint-Laureins).
The Leopoldkanaal runs through 2 different types of landscape: the polder region and the
sandy area. The landscape in the polders is influenced by historic floodings and land
reclamation. Floodings resulted in mudflats and saltmarshes criss-crossed with tide channels.
Through the construction of dikes the land was reclaimed. The landscape of the Flemish
sandy areas consisted of cultivated areas, heaths and woodlands during the Middle Ages. As
a consequence of population growth in the second half of the 18th century woodlands and
heaths were cultivated.
After the second World War the landscape was strongly affected: parcels were joined,
numerous grasslands were changed into arable fields, the microrelief in a lot of grasslands
disappeared and various small landscape elements were lost.
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Legal aspects
According to the Flemish regional plan the ditches of the Leopoldkanaal between
Oesterputbrug and 500 m west of Moershoofdebrug are indicated as “nature area”, from
Moershoofdebrug to Leestjesbrug as “green area”. From the Isabellagemaal to Oesterputbrug
and from Leestjesbrug to Dudzelebrug the destination is “agrarian area of landscape
importance”, from Dudzelebrug to Zeebrugge “buffer area”.
Several Special Protection Areas, as designated in the scope of European nature policy, are
found near the Leopoldkanaal: the Bird Directive areas “krekengebied” (BE2301134) and
“poldercomplex” (BE2500932), and the Habitat Directive areas, “polders” (BE2500002) and
“duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin” (BE2500001). The ditches of the
Leopoldkanaal between the crossing with the Damse Vaart and Dudzelebrug are found in the
Protection Area “poldercomplex”.
According to Flemish nature policy (decree on nature conservation) some areas near the
Leopoldkanaal are part of the Flemish ecological network.

Abiotic aspects of the Leopoldkanaal
The Leopoldkanaal has a moderate to good biological water quality and a moderate to
polluted physico-chemical water quality. Chemical parameters that do not comply with the
standard for basic water quality, enacted by order of the Flemish government, are the
chemical oxygen demand, total phosphate, orthophosphate and oxygen levels. A water
quality improvement is noted in the western part of the Leopoldkanaal. The water soil of the
Leopoldkanaal is bad to very bad.

Biotic aspects of the Leopoldkanaal
The fish stock in the Leopoldkanaal is small, with common fish species which are tolerant to
polluted water. Exceptional species are Rain Bleak, Ide and Flounder.
Because major parts of the Leopoldkanaal have natural banks ecologically valuable riparian
vegetations have developed.
The non-fertilized embankments of the Leopoldkanaal are of major importance in nature
conservation: they act as a refuge for a lot of species that cannot live in the surrounding
agricultural land. Therefore, the embankments of the Leopoldkanaal are a habitat for 16
plant species of the Red List, 5 bird species of the Red List, and 2 bird species that are listed
in the Appendix I of the Bird Directive.
The majority of the vegetation type of the embankments belongs to the Ground-elder Broad-leaved Dock type. This vegetation is the result of a degradation of other vegetation
types. The biologically most valuable type is the Wild Marjoram - Smooth Tare type which
occurs mostly between Stenenschuurbrug and Langewegbrug. Locally the Common Toadflax
- Perforate St John's-wort type occurs, reflecting nutrient-poor ground situations. Between
Strobrug and Leestjesbrug a vegetation type with Cowslip was found. Locally well developed
scrubs of Small-leaved Elm are seen.
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Biotic aspects of the the surrounding area
Arable land and grassland occupy a major part of the study area. Dikes take up a relatively
important surface. Urban area is limited in the study area.
The most important waterbodies are creeks and former clay extraction wells. The different
creeks are ecologically very valuable. As aquatic ecosystem they differ mutually by subtle
differences in form, size, salinity and the amount of reedbeds or extremely rare swaying
swards. Important surfaces of reedbed are located along the creek banks at the
Oostpolderkreek and at the Kleiputten van Heist. A swaying sward is located at the
Roeselarekreek.
Semi-natural grasslands and grasslands with semi-natural relicts occupy 4 % of the study
region and consist mainly of salty grasslands, grasslands characterized by Crested Dog's-tail
and grasslands dominated by Silverweed. Important surfaces of grassland are found in the
western part of the study area, near the Noorddijk, Roste Muis and the Oude
Haantjesgatpolder. The Paddepoelebos in Maldegem is the only woodland in the study area.
The grasslands are a breeding place for different species like Black-tailed Godwit, Common
Redshank, Garganey, Meadow Pipit, Northern Shoveler. The grasslands near Damme are an
important wintering area for Pink-footed Goose. Some other species occurring in high
numbers during winter are, among others, White-fronted Goose, Bean Goose, Eurasian
Wigeon, Common Teal, Ruff, Eurasian Curlew, European Golden Plover and Common Snipe.
The reedbeds along the creeks or in the Kleiputten van Heist are important as breeding place
for species on the red list (like Reed Bunting, Sedge Warbler, Savi’s Warbler, Cetti’s Warbler
and Bearded Tit) and for some species listed in Annex I of the Bird Directive (Marsh Harrier
and Bluethroat).

Ecologic bottlenecks
The major bottlenecks concerning the embankments of the Leopoldkanaal are: inappropriate
mowing management, intensive grazing and no management at all. Important bottlenecks in
the surrounding area are desiccation, eutrophication, fragmentation, pollution and
disturbance of valuable nature relicts.

Preconditions
The nature developing possibilities are based on some socially and ecologically hard
preconditions. A socially hard precondition is the prevention of flooding in urban zones.
Ecological preconditions are, among others, good water and water soil quality, natural
hydrology, the possibility of free migration between different ecotopes, sufficiently large
ecosystems. The ecological measures in the Flemish ecological network (VEN) are also
directional conditions.
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Nature developing possibilities and most important measures for
the Leopoldkanaal
Species-rich bank and water vegetation can be developed or preserved by natural banks and
good water and water soil quality.
Nature-friendly management techniques are advisable in the canal verges. This will lead to
biologically more valuable and species-richer vegetation types. Management strategies
include mowing and extensive grazing. In the ecological vision, the mowing management
and the consideration of extensive grazing are considered per section. By means of the
current species composition and nature potency some sections are defined where naturefriendly management techniques are preferred. A proposed management measure between
the Isabellagemaal and Strobrug is grazing with a sheep herd. For the embankments
between the Leopoldkanaal and the Afleidingskanaal van de Leie extensive grazing is
desirable.

Nature restoration scenarios and most important measures for
the surrounding area
Species-rich water communities with vital riparian vegetations are aimed in the different
creeks. Important measures are an appropriate water level, creating buffer zones (for
instance 20 m in width), prevention of supply of polluted water, dredging where necessary
and the realisation of a vital fish assemblage. Some filled creeks, like a part of the
Vrouwkeshoekkreek, or creek embranchments are repaired if possible. It is advisable to
develop a species-rich semi-natural state in the most valuable grasslands or arable fields
with major nature potency. Important measures are an appropriate water level and a more
extensive ground use. To preserve and develop the ornithological values in the western part
of the study area species-rich grasslands are needed. These grasslands develop under
extensive agriculture methods: restricted fertilisation measurements, lower numbers of
cattle and later mowing date.
The different dikes in the study area need nature-friendly management measurements.
Some leveled dikes are repaired where possible. In the nature restoration scenarios buffer
areas of grasslands are proposed along the most important watercourses.
In the nature restoration scenarios the major surface is occupied by area with less biological
potency: the cultural land. Actions are necessary to preserve the nature values because of
the duty to maintain and the attempts to achieve basic quality. An important measure is the
development of a sustainable ecological network of small landscape elements such as line of
(truncated) trees, hedges, local fragments of woodland, verges of roads, unpaved roads,
field margins, dikes, brooklets and wallows.

The function of nature and the compatibility with other functions
For each of the scenarios a map is presented, with the indication of zones where nature is of
primary, additional or basic importance. The areas with the highest nature value and the
highest potency for nature development are indicated as zones where nature is of primary
concern.
Furthermore, the possibilities for compatibility of nature with the other functions (water
management, agriculture, hard and soft recreation, landscape perception and cultural
values) are indicated and possible bottlenecks are pointed out.

www.inbo.be
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1

INLEIDING

1.1

Algemeen kader

Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) werkt aan de realisatie van het Vlaams beleid inzake
zeewezen, de Vlaamse zeehavens, de bevaarbare waterlopen en de waterbeheersing. Hierbij
staat het principe van integraal waterbeleid voorop. De uitdaging voor de
waterwegbeheerders bij het realiseren van dit beleid is om op een gecoördineerde wijze de
ontwikkelingen, het beheer en daar waar nodig het herstel van de waterwegen na te streven.
Hierbij wordt als doel gesteld om het behoud van het watersysteem waartoe de waterwegen
behoren te verzekeren, alsook om een multifunctioneel gebruik van deze waterwegen te
stimuleren, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van de huidige en komende
generaties. Een belangrijk aspect van deze multifunctionaliteit van de waterwegen betreft
het streven naar een harmonie tussen diverse gebruiksfuncties van de waterweg
(waterbeheersing, transport, recreatie, industrie, landbouw, waterwinning) en de
natuurfunctie.
Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek werd aangezocht om de natuurfunctie van de
bevaarbare waterlopen beheerd door Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) te onderzoeken.
Hierbij wordt nagegaan welke mogelijkheden er zijn om de natuurwaarden van de waterloop
en de aanpalende gebieden optimaal te behouden of te ontwikkelen. Hoewel W&Z geen
bevoegdheid heeft buiten de waterweg is het in het kader van integraal waterbeheer
wenselijk om een totaalbeeld te verkrijgen door rekening te houden met de omgeving van de
waterloop. W&Z kan op deze basis bij infrastructuur- en beheerwerken ten volle rekening
houden met de natuuraspecten van de waterloop.
Het voorliggend rapport geeft de resultaten van het verkennend onderzoek voor de functie
natuur weer onder de vorm van een ecologische gebiedsvisie, met voorstellen van
natuurontwikkelingsscenario’s voor een aangepaste ruimtelijke differentiatie en begrenzing.
Bij de analyse werden zowel de waterloop, de bermen en de aanpalende gronden betrokken.
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1.2

Methodiek

Een schematisch overzicht van de gevolgde werkwijze is hieronder weergegeven.
Omgevingsanalyse

Welke zijn de dominante omgevingsfactoren en
processen die het systeem typeren en wat is hun
actuele toestand (abiotiek)? Welke flora en
fauna is er actueel aanwezig in het studiegebied
(biotiek)? Wat is de relatie tussen abiotisch
milieu en fauna/flora? Welke knelpunten zijn in
het studiegebied aanwezig? Welke harde
randvoorwaarden zijn aanwezig vanuit andere
functies (scheepvaart, industrie, waterafvoer,
woonfunctie, …)?

Ecologisch Referentiebeeld

Wat was de historische situatie van het
watersysteem (historisch referentiebeeld)? Waar
vinden we een actueel bestaande situatie met
gelijkaardige abiotische kenmerken dat nog in
belangrijke mate gevrijwaard werd van
menselijke invloeden en hoe ziet die er uit?

Ecologische Visie

Wat zijn de vereisten voor herstel naar een meer
natuurlijk waterloopsysteem, vooral in termen
van abiotische omgevingsfactoren, ruimte en
beheer?

(doelstellingen)

Natuurstreefbeeld

In welke richting kan de natuurfunctie zich
realistisch gezien op termijn ontwikkelen binnen
de harde randvoorwaarden gesteld door andere
functies? Welke zijn de nagestreefde
natuurtypen (ecotopen)?

Natuurontwikkelingsscenario’s

Welke mogelijke inrichtingsvarianten zijn er
binnen de gestelde randvoorwaarden en conform
de ecologische visie?

Afbakening natuurfunctie

Per scenario en specifiek voor de functie natuur:
hoe worden hoofd-, neven- en basisfunctie
natuur afgebakend binnen het studiegebied? In
welke mate is de functie natuur verenigbaar met
andere functies?

www.inbo.be
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De basisvereiste is een grondige kennis inzake het abiotisch en biotisch milieu van de
waterloop en de aanpalende gebieden. De huidige toestand wordt hierbij beschreven en op
kaart weergegeven en de knelpunten voor natuur worden geduid. Om een goed gefundeerde
ecologische visie te ontwikkelen wordt gezocht naar ecologische referentiebeelden, en wordt
uitgegaan van historische informatie. Historische informatie geeft inzicht in een nauwelijks of
weinig door de mens beïnvloed ecosysteem dat garant staat voor een grote biodiversiteit en
zelfregulering. De ecologische visie benadert de waterloop en de omgevende gronden als één
geheel, op landschapsniveau, en heeft dan ook tot doel de natuurlijke processen die een
impact hebben op het totaalsysteem te herstellen.
Op basis van de informatie verworven in de vorige stappen en mits rekening te houden met
een aantal harde randvoorwaarden kan een natuurstreefbeeld uitgewerkt worden, dat
getoetst wordt aan de ecologische visie die voor de waterloop ontwikkeld wordt. In het
natuurstreefbeeld worden de natuurdoeltypen bepaald. Voor elke waterloop en de erin
voorkomende ecotopen zijn meerdere ontwikkelingsrichtingen mogelijk afhankelijk van de
vooropgestelde doelen en de randvoorwaarden, maar steeds conform de ecologische visie en
binnen het gestelde streefbeeld. Deze verschillende ontwikkelingsrichtingen krijgen vorm in
ontwikkelingsscenario’s. Voor elk scenario wordt de gewenste toekomstige ecotopenverdeling
beschreven en weergegeven op kaart, waarbij de noodzakelijke ingrepen en wijzigingen die
zullen optreden na eventuele uitvoering van een scenario beschreven worden.
De scenario’s worden vertaald in een functieafbakening. Gebieden met belangrijke actuele of
potentiële natuurwaarde verkrijgen de hoofdfunctie natuur, zonder daarom echter alle
andere functies uit te sluiten. Plaatsen waar de ruimte voor natuurontwikkeling gering is en
huidige (of toekomstige) andere functies domineren, bijvoorbeeld door aanwezigheid van
woonkernen, krijgen (meestal) een neven- of basisfunctie natuur toegewezen. Waar mogelijk
wordt gestreefd naar een maximale verwevenheid van functies. Aandachtspunten bij de
verenigbaarheid van de functie “natuur” worden beschreven voor de volgende functies:
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x

landbouw,

x

recreatie (hard en zacht),

x

landschapsbeleving,

x

cultuurhistorie,

x

waterbeheer.
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2

OMGEVINGSANALYSE

2.1

Afbakening en administratieve situering van het
studiegebied

De afbakening van het studiegebied is gebaseerd op volgende kaartgegevens:
x

de topografische kaart (NGI, AGIV Vlaanderen),

x

de Ferrariskaart (1772-1779, Koninklijk Bibliotheek van België) waarbij aandacht
gaat voor moerasgebieden en historisch belangrijke grenzen,

x

de biologische waarderingskaart (INBO) waarbij aandacht wordt besteed aan vooral
biologisch waardevolle gebieden,

x

de bodemkaart (Bodemkaart van België, 1965-1971) met aandacht voor extreem
droge en extreem natte gronden,

x

de kaart van de overstroombare gebieden (VMM afdeling Water, 2006).

Bij de afbakening van het studiegebied wordt gestreefd naar logische grenzen (wegen,
bebouwing, perceelsgrenzen).

Figuur 1

Situering van het gebied ten opzichte van gemeente- of provinciegrenzen.

Het Leopoldkanaal bevindt zich in het noorden van de provincies Oost- en West-Vlaanderen.
Het meest oostelijk deel bevindt zich te Assenede, het meest westelijke te Knokke-Heist; de
totale lengte is zo’n 41 km. Het studiegebied is gelegen op het grondgebied van Assenede,
Sint-Laureins, Maldegem, Damme, Brugge en Knokke-Heist (zie Figuur 1) en heeft een
oppervlakte van zo’n 6.250 ha (zie ook op kaart 1).
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2.2

Gebiedsgericht natuur- en milieubeleid

2.2.1 Internationale wetgeving
Het internationaal beleid ten aanzien van milieu en natuur vertoont algemeen een groeiende
betrachting naar een duurzaam beheer met aandacht voor de draagkracht van de
hulpbronnen. Er is een verschuiving van effectgerichte naar brongerichte maatregelen en van
een sectorale naar een integrale benadering (De Pue et al., 2008).

2.2.1.1 Biodiversiteitsverdrag (Rio de Janeiro & Johannesburg)
In 1992 leverde de Wereldconferentie over Milieu en Ontwikkeling in Rio de Janeiro onder
meer de ondertekening van het Biodiversiteitsverdrag op. Sindsdien ratificeerden, instemden
of bekrachtigden 191 landen (waaronder België, www.cbd.int) het verdrag en daarmee
verklaarden ze zich akkoord met de drie doelstellingen ervan: het behoud van de
biodiversiteit, het duurzame gebruik van de elementen die deze biodiversiteit uitmaken, en
de eerlijke en rechtvaardige verdeling van de profijten die voortkomen uit het gebruik van de
genetische hulpbronnen. Dit werd deels geïmplementeerd in de Vlaamse wetgeving via het
decreet op het natuurbehoud.
Op de Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling in Johannesburg (2002) werd een actieplan
aangenomen dat voortbouwt op de doelstellingen van Rio. Het stelt dat tegen 2010 het
verlies aan biodiversiteit moet worden gereduceerd en dat de trend waarbij de natuurlijke
hulpbronnen uitgeput worden, moet worden omgebogen. De aangetaste visbestanden
moeten tegen 2015 weer op een optimaal peil komen. Voorts hebben de deelnemers aan
Johannesburg een heleboel punten aangenomen zonder evenwel daar concrete maatregelen
of streefdoelen aan te koppelen. Zo wordt er gepleit voor de bescherming van gebieden die
van belang zijn voor de biodiversiteit en voor de ontwikkeling van nationale en regionale
netwerken van ecologisch waardevolle gebieden. Invasieve uitheemse soorten moeten onder
controle worden gebracht. En voorts moet er gestreefd worden naar een duurzaam
bosbeheer.

2.2.1.2 Internationale overeenkomst inzake watergebieden van internationale
betekenis (Conventie van Ramsar)
Deze internationale overeenkomst inzake waterrijke gebieden (“wetlands”) die van
internationaal belang zijn voor watervogels, werd ondertussen reeds ondertekend door 158
landen, waaronder België (Goedkeuringswet van 22 februari 1979). Met “wetlands” wordt
bedoeld: moerassen, vennen, veen- of plasgebieden, natuurlijk of kunstmatig, blijvend of
tijdelijk, met stilstaand of stromend water, zoet, brak of zout, met inbegrip van zeewater
waarvan de diepte bij eb niet meer dan zes meter bedraagt.
Enkele van de belangrijkste verplichtingen en verantwoordelijkheden die hieruit voortvloeien
zijn:
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x

het aanduiden en erkennen van minstens één wetland als Ramsargebied en het
behoud van het ecologisch karakter van deze gebieden,

x

het duurzaam beheer van waterrijke gebieden in het algemeen,

x

het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek in waterrijke gebieden.
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Mogelijke criteria van belang bij de aanduiding van Ramsargebieden (www.ramsar.org) zijn:
x

de aanwezigheid van kwetsbare en/of bedreigde soorten en/of
levensgemeenschappen,

x

de aanwezigheid van populaties van plant- en/of diersoorten belangrijk bij het
behoud van de biodiversiteit binnen een biografische regio,

x

de aanwezigheid van plant- en/of diersoorten in een kritisch stadium van hun
levenscyclus of wanneer in het wetland vluchtmogelijkheden aanwezig zijn.

Criteria specifiek voor watervogels:
x

op basis van het regelmatig voorkomen van meer dan 20.000 watervogels of

x

wanneer er regelmatig meer dan 1 % van de totale geografische populatie van een
watervogelsoort wordt waargenomen.

Voor Vlaanderen werden er vijf gebieden aangeduid: het Zwinreservaat, de IJzerbroeken, de
schorren van de Beneden-Schelde, de Kalmthoutse heide en de Vlaamse Banken. Wegens de
ligging valt dit laatste gebied onder federale bevoegdheid.
Binnen het studiegebied komt geen Ramsargebied voor. Het nabijgelegen Zwin is als
Ramsargebied aangeduid. In februari 2001 werd door de Vlaamse minister voor leefmilieu de
Oostkustpolders (binnen de driehoek Oostende-Brugge-Knokke) voorgesteld als
Ramsargebied. De officiële procedures werden evenwel nog niet beëindigd.

2.2.1.3

Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten in Europa
(Conventie van Bern) en Verdrag inzake de bescherming van trekkende
wilde diersoorten (Conventie van Bonn)

De conventie van Bern van 19 september 1979 (goedgekeurd door België bij Wet van 20
april 1989) en de conventie van Bonn van 23 juni 1979 (goedgekeurd door België bij Wet
van 27 april 1990) leggen respectievelijk de nadruk op de bescherming van leefmilieus van
een aantal bedreigde wilde planten- en diersoorten en op de bescherming van trekkende
wilde diersoorten. In uitvoering van deze wetgevingen werd in België een aantal soorten
opgenomen in de lijst van beschermde inheemse planten en dieren (De Pue et al., 2008).
Door de beperkte aanduiding van soorten werden deze verdragen onvoldoende omgezet in
Vlaanderen. Voor vogels werd de omzetting van deze verdragen grotendeels verwezenlijkt in
de beschermingsmaatregelen die genomen werden in het kader van de Europese
Vogelrichtlijn en de opname van aanvullende soorten in uitvoering van deze verdragen. Voor
de andere diergroepen en de planten werden onvoldoende beschermingsmaatregelen
genomen.

2.2.1.4 Internationale overeenkomst inzake de bescherming van AfrikaansEuraziatisch trekkende watervogels
Deze overeenkomst dateert van 15 augustus 1996 (goedgekeurd door België bij Wet van 13
februari 2006, B.S. 13 april 2006 en door Vlaanderen bij Decreet van 23 mei 2003, B.S. 18
juni 2003). België verklaart hierbij om gecoördineerde maatregelen te zullen treffen met
andere partijen teneinde een voldoende mate en aard van bescherming van trekkende
soorten watervogels te handhaven of te herstellen.
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Hiertoe zullen maatregelen getroffen worden om de bescherming, het beheer, de
rehabilitatie en het herstel van hun leefgebieden aan te moedigen. Inspanningen zullen
gecoördineerd worden tussen de partijen teneinde ervoor te zorgen dat er een netwerk van
geschikte leefgebieden in stand wordt gehouden en, waar passend, wordt hersteld doorheen
het ganse leefgebied van elke trekkende watervogel die het onderwerp is van deze
overeenkomst. Verder zullen moeilijkheden onderzocht worden die zich voordoen of zich
waarschijnlijk zullen voordoen ten gevolge van menselijke activiteit en zal alles in het werk
worden gesteld om herstellende maatregelen uit te voeren, waaronder de rehabilitatie en het
herstel van leefgebied, en compenserende maatregelen voor verlies van leefgebied.
Het opzettelijk introduceren van uitheemse soorten van watervogels zal verboden worden,
en alle nodige maatregelen zullen getroffen moeten worden om te voorkomen dat deze
soorten onbedoeld vrijgelaten worden. Er zal een aanzet gegeven worden tot onderzoek van
de biologie en ecologie van de trekkende watervogels, waarbij gestreefd wordt naar
harmonisering van de methoden en naar samenwerking van de onderzoeksinstellingen. Er
zal eveneens aandacht besteed worden aan natuureducatie (http://www.unep-aewa.org).

2.2.1.5 NATURA 2000
Het samenhangend ecologisch netwerk van natuurgebieden op Europees niveau, waarbij
men de duurzame bescherming van de biodiversiteit wil verzekeren, wordt Natura 2000
genoemd. Het Natura 2000-netwerk wordt gerealiseerd door het uitvoeren van 2 Europese
richtlijnen: de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.
In 1979 werd de Vogelrichtlijn (Europese richtlijn 79/409/EEG) van kracht; die tot doel heeft
de (bedreigde) Europese vogelsoorten (zowel broedvogels als trekvogels) op lange termijn te
beschermen. Volgens artikel 4 van deze Richtlijn moeten er speciale
beschermingsmaatregelen getroffen worden voor de leefgebieden van een aantal
vogelsoorten, vermeld in de zogenaamde Bijlage I van de richtlijn. Bovendien moet men ook
de rui-, overwinterings- en rustplaatsen van geregeld voorkomende trekvogelsoorten (onder
andere watervogels en ganzen) beschermen. Als belangrijkste maatregel dient elke lidstaat
speciale beschermingszones aan te wijzen op basis van opgegeven selectienormen. In deze
gebieden dienen maatregelen getroffen te worden voor de bescherming van de vogelsoorten
en van hun leefgebieden. Ook buiten deze beschermingszones moeten de lidstaten zich
inzetten om de vervuiling en verslechtering van de leefgebieden van de soorten te
voorkomen. Momenteel zijn 23 gebieden (zo’n 98.000 ha) als speciale beschermingszone
aangewezen voor Vlaanderen (Van Vessem & Kuijken, 1986). In de nabije toekomst is een
herziening van de Vogelrichtlijngebieden gepland.
In 1992 engageerde Europa zich op een nog veel grotere schaal door het goedkeuren van de
Habitatrichtlijn (Europese Richtlijn 92/43/EEG). Deze richtlijn heeft het behoud van de
biodiversiteit tot doel en streeft naar de instandhouding van de natuurlijke habitats en de
wilde flora en fauna (behalve vogels) “van communautair belang” die hiervan deel uitmaken.
Het gaat hier om leefgebieden en soorten die in beperkte oppervlakte of aantallen
voorkomen of waarvan de aanwezigheid in de wereld en/of de Europese Unie sterk
verminderd is. In de op grond van deze richtlijn genomen maatregelen wordt rekening
gehouden met de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, en met de regionale
en lokale bijzonderheden. Als uitvoeringsmaatregel dienen voor habitattypen uit Bijlage I en
specifieke soorten uit Bijlage II door elk land speciale beschermingszones te worden
aangeduid, waarbij elke lidstaat zich er toe verplicht de nodige instandhoudingmaatregelen
te treffen voor de aangeduide gebieden. Daarnaast dienen door elke lidstaat voor een aantal
specifieke soorten ook buiten deze Habitatrichtlijngebieden instandhoudingsmaatregelen
(strikte beschermingsmaatregelen gaande van verbod op vangst of verzamelen tot verbod op
beschadiging of vernieling van voortplantings- of rustplaatsen (Bijlage IV), en voor bepaalde
soorten een beperking van exploitatiemogelijkheden (Bijlage V)) te worden genomen.
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In 1996 werd een eerste voorstel van speciale beschermingszones voor Vlaanderen (70.000
ha, Anselin & Kuijken, 1995) bij de Europese Commissie aangemeld. De evaluatie toonde
echter aan dat voor een aantal habitats en soorten onvoldoende oppervlakte was aangeduid.
Een aanpassing en uitbreiding van de Habitatrichtlijngebieden werd in 2000 voorgesteld
(Anselin et al., 2000). De Vlaamse regering besliste op 24 april 2002 tot een nieuw voorstel
van Habitatrichtlijngebieden. Bij beschikking van de EC (2008/23(EG) d.d. 12 november
2007) werden deze gebieden tot gebieden van communautair belang verklaard
(Publicatieblad L12 15/01/08).
De implementatie van deze richtlijnen in Vlaanderen werd gedeeltelijk gerealiseerd in het
decreet op het Natuurbehoud van 10 januari 1998). Begin 2000 werd België door de
Europese Commissie in gebreke gesteld voor de onvolledige en niet correcte omzetting van
de Vogel- en de Habitatrichtlijn. In het gewijzigd decreet op het natuurbehoud van 19 juli
2002 werd een betere integratie van de Europese richtlijn gerealiseerd. Ook via het
soortenbesluit (goedgekeurd door de Vlaamse regering op 15 mei 2009) wordt tegemoet
gekomen aan de Europese wetgeving. Op 29 mei 2009 werd de vaststelling van de
gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen principieel goedgekeurd door de Vlaamse
regering. De gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen zullen een stevige basis vormen
voor het opstellen van de instandhoudingsdoelstellingen per speciale beschermingszone (SIHD), en zo de volgende fase in het implementatieproces van de Habitatrichtlijn
ondersteunen.
In het studiegebied komen verschillende Vogelrichtlijngebieden voor (kaart 3) die in 2
complexen werden aangemeld: het krekengebied in het Meetjesland (BE2301134) en het
poldercomplex rond Damme (BE2500932).
Bijlage I-soorten die tot broeden komen in het Meetjeslands krekengebied zijn: Blauwborst,
Kluut en Bruine kiekendief. Bijlage I-soorten die in dit gebied overwinteren zijn Kleine
zwaan, Wilde zwaan, Blauwe kiekendief, Goudplevier, Kemphaan, Grauwe gans, Rietgans,
Kolgans, Brandgans en Roerdomp. Tevens is het gebied een belangrijke overwinteringsplaats
voor: Bergeend, Smient, Krakeend, Pijlstaart, Wintertaling, Slobeend, Kuifeend, Tafeleend,
Brilduiker en Grote zaagbek (Van Vessem & Kijken, 1986).
In het Vogelrichtlijngebied Meetjeslands krekengebied zijn volgende biotopen beschermd:
kreken, plassen en wielen met hun dijken, moerasbosjes, lijn- en puntvormige elementen
zoals houtkanten, hagen en plassen.
Het poldercomplex rond Damme is aangeduid als Vogelrichtlijngebied door het broeden van
Blauwborst (Bijlage I-soort) en omwille van het grote belang als overwinteringsgebied. Voor
tal van soorten wordt namelijk de internationale norm (1% van de mondiale populatie)
overschreden: Rietgans, Kleine Rietgans, Kolgans, Brandgans, Smient, Wintertaling,
Slobeend, Goudplevier en Wulp. Het gebied is een belangrijke pleisterplaats voor volgende
Bijlage I-soorten: Roerdomp, Kleine Zwaan, Wilde zwaan, Dwerggans, Blauwe Kiekendief,
Bruine kiekendief, Kemphaan en Velduil. Bovendien is het gebied een belangrijke
overwinteringsplaats voor: Bergeend, Krakeend, Pijlstaart, Kuifeend, Tafeleend, Brilduiker en
Grote zaagbek (Van Vessem & Kijken, 1986).
In het Vogelrichtlijngebied Poldercomplex zijn volgende biotopen beschermd:
duinmoerassen, oude kleiputten, moerasbosjes, dijken, kreken en hun oevervegetatie,
poldergraslanden en hun microreliëf (Besluit van de Vlaamse Executieve van 17 oktober
1988 en besluit van de Vlaamse regering van 20 september 1996).
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Binnen het studiegebied komen verschillende Habitatrichtlijngebieden voor (kaart 3) die
in 2 complexen werden aangemeld: polders (BE2500002) en duingebieden inclusief
IJzermonding en Zwin (BE2500001). In het Meetjeslands krekengebied zijn verschillende
kreken en graslanden aangeduid als Habitatrichtlijngebied. Op het grondgebied van Brugge
zijn de graslanden rond de Zijdelingse Vaart en op het grondgebied van Knokke-Heist de
Kleiputten van Heist aangeduid als Habitatrichtlijngebied.
Bijlage I-habitats die voorkomen in de Habitatrichtlijngebieden binnen het studiegebied zijn
vooral:
x

atlantische schorren en

x

éénjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia-soorten en
andere zoutminnende planten.

2.2.1.6 EEG-richtlijnen aangaande de waterkwaliteit
De volgende richtlijnen worden hiermee bedoeld: 75/440/EEG richtlijn betreffende de
vereiste kwaliteit van het oppervlaktewater bestemd voor de productie van drinkwater,
76/160/EEG betreffende de kwaliteit van zwemwater, 78/659/EEG betreffende de kwaliteit
van zoet water om geschikt te zijn voor het leven van vissen, 79/869/EEG inzake de
meetmethoden en de frequentie van de bemonstering van oppervlaktewater bestemd voor
viswater en 79/923/EEG inzake de vereiste kwaliteit van schelpdierwater. Deze EEGrichtlijnen zijn in België reeds in een wettelijk kader gebracht via de Wet van 24 mei 1983
betreffende de kwaliteitsobjectieven van oppervlaktewater. De kwaliteitsnormen zijn van
toepassing binnen welomschreven viswaterzones, schelpdierwaterzones, drinkwaterzones en
badzones (besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998, Vlarem II, art. 2.3.1.1).

2.2.1.7

EEG-richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater

Deze richtlijn (91/271/EEG) voorziet in een toereikende behandeling voor stedelijk
afvalwater. In VLAREM II werd een tijdschema vooropgesteld waarbinnen ook de kleinere
agglomeraties van een waterzuiveringsinstallatie moeten worden voorzien (20-500 Inwoner
Equivalenten tegen 31 december 2005).

2.2.1.8 EEG-richtlijn inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door
nitraten uit agrarische bronnen
Volgens deze richtlijn (91/676/EEG, ook wel nitraatrichtlijn genoemd) moeten alle lidstaten
van de EU waterverontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen verminderen en
voorkomen. De EU hanteert hierbij een grenswaarde van 50 mg/l nitraat in grond- en
oppervlaktewater (streefwaarde 25 mg/l). De verplichtingen zijn: het aanwijzen van
kwetsbare zones, het opstellen van een code van goede landbouwpraktijken, het vaststellen
van een actieprogramma, het uitvoeren van een controleprogramma, de implementatie in
wetgeving en het uitbrengen van een verslag van de voortgang aan de Europese Commissie.
De monitoring bestaat uit een controle van nitraatconcentraties in oppervlaktewater en
bovenste grondwaterlaag. Deze richtlijn werd geïmplementeerd in de Vlaamse wetgeving via
decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit
agrarische bronnen (zie verder).

2.2.1.9 Europese kaderrichtlijn water (Water Framework Directive)
De Europese kaderrichtlijn water (2000/60/EG) organiseert het integraal waterbeheer op
basis van de natuurlijke grenzen van de watersystemen: de stroomgebieden. Per
stroomgebied dienen er actieprogramma’s te komen met concrete maatregelen.
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Een centraal begrip bij de kaderrichtlijn water vormt de definitie van “watersysteem”: een
samenhangend en functioneel geheel van oppervlaktewater, grondwater, waterbodems en
oevers, met inbegrip van de daarin voorkomende levensgemeenschappen en alle bijhorende
fysische, chemische en biologische processen, en de daarbij behorende technische
infrastructuur.
Per stroomgebied zullen er actieprogramma’s komen met concrete maatregelen. Vanuit
natuuroogpunt is vooral belangrijk dat per stroomgebied een register van beschermde
gebieden aangelegd moet worden. Deze beschermde gebieden moeten voldoen aan de
normen en doelstellingen van de richtlijn. Specifieke monitoring dient in deze beschermde
gebieden uitgewerkt te worden.
De kaderrichtlijn water beoogt de vaststelling van een kader voor de bescherming van
landoppervlaktewater, overgangswater, kustwateren en grondwater in de Gemeenschap. Het
doel hiervan is:
x

aquatische ecosystemen, en wat de waterbehoeften ervan betreft, terrestrische
ecosystemen en wetlands die rechtstreeks afhankelijk zijn van aquatische
ecosystemen, voor verdere achteruitgang te behoeden, te beschermen en te
verbeteren;

x

duurzaam gebruik van water te bevorderen, op basis van bescherming van de
beschikbare waterbronnen op lange termijn;

x

bij te dragen tot afzwakking van de gevolgen van overstromingen en perioden van
droogte.

Het zwaartepunt van de richtlijn is hierbij vooral gericht op het verbeteren van de
milieukwaliteit met als doel het bereiken van een “goede ecologische kwaliteit” in alle
oppervlaktewateren. De lat ligt hoog want volgens de richtlijn is de kwaliteit pas goed als “de
waarden van de biologische kwaliteitselementen slechts licht afwijken van wat normaal is
voor het watertype in onverstoorde staat”. Naast een globale kwaliteitsverbetering wordt er
ook expliciet aandacht gevraagd voor het bereiken van een goede kwaliteit in estuaria en
kustwateren. Tenslotte dienen de lidstaten voor de bescherming van specifieke soorten of
habitats tegen 2004 een register van beschermde gebieden aan te leggen. Zowel de
algemene ecologische kwaliteitsdoelstellingen als de specifieke doelstellingen voor de
beschermde gebieden dienen uiterlijk tegen 2015 gerealiseerd te zijn (Schneiders et al.,
2001).
De richtlijn diende vóór 2003 geïmplementeerd te worden in de Vlaamse wetgeving. Het
decreet betreffende het integraal waterbeleid werd goedgekeurd door de Vlaamse regering
op 9 juli 2003.

2.2.1.10EG-Verordening inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)
Deze verordening (1698/2005) bevat de algemene bepalingen met betrekking tot de
communautaire bijstand voor plattelandsontwikkeling die wordt gefinancierd uit het, bij
Verordening (EG) nr. 1290/2005, opgerichte ELFPO.
Dankzij de nieuwe verordening is het beleid voor de plattelandsontwikkeling veel
eenvoudiger en strategischer van opzet. Er zijn drie kerndoelstellingen gedefinieerd voor
maatregelen voor plattelandsontwikkeling (artikel 4):
x

verbetering van het concurrentievermogen van de land- en bosbouw door steun te
verlenen voor herstructurering, ontwikkeling en innovatie;
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x

verbetering van het milieu en het platteland door steunverlening voor het
landbeheer;

x

verbetering van de leefkwaliteit op het platteland en bevordering van diversificatie
van de economische bedrijvigheid.

Voor elke kerndoelstelling is er een corresponderende thematische as vastgesteld; deze drie
assen vormen de basis voor de uitvoering van de programma’s voor plattelandsontwikkeling.
Daarnaast is er nog een vierde, methodologische as ontwikkeld voor de integratie van de
Leader-aanpak.
De lidstaten dienen hun eigen strategieën voor plattelandsontwikkeling te formuleren.
Vervolgens dienen zij op basis van de analyse van de eigen situatie de maatregelen te
selecteren die het meest geschikt zijn om elke specifieke strategie uit te voeren. Daarna
wordt de strategie via programma’s voor plattelandsontwikkeling in concrete acties vertaald
door de uitvoering van de maatregelen (Anoniem, 2006).
Het Vlaams Programma Plattelandsontwikkeling voor de periode 2007-2013 werd
goedgekeurd door Europese Commissie op 24 oktober 2007.

2.2.1.11 Benelux-beschikking inzake vrije migratie van vissoorten
De Benelux-landen keurden op 16 juni 2009 de Benelux-beschikking vismigratie (M 2009
(1)) goed, in navolging van de Benelux-beschikking van 1996.
Artikel 2 geeft aan dat de knelpunten voor vrije migratie, zowel stroomopwaarts als –
afwaarts, dienen te worden weggewerkt in ecologisch belangrijke waterlopen en hun
verbindingswaterlopen. Binnen 12 maanden na de inwerkingtreding van de beschikking
wordt een strategische prioriteitenkaart opgesteld. 90% van de hindernissen van eerste
prioriteit worden weggewerkt voor 31 december 2015, de overige voor 31 december 2021.
50% van de hindernissen van tweede prioriteit worden weggewerkt voor 31 december 2015,
de overige voor 31 december 2027. Nieuwe hindernissen zoals stuwen, waterkrachtturbines,
pompen en gemalen worden niet meer opgeworpen zonder een oplossing te bieden voor een
vrije migratie.
In Vlaanderen werd een prioriteitenlijst van de te saneren waterlopen uitgewerkt, op basis
van de typologie, de ecologische beleidsvisie voor het herstel van waterlooptypen, de
biologische waarderingskaarten, de Habitatrichtlijngebieden, de kwaliteitsdoelstellingen voor
oppervlaktewateren, de waterkwaliteitsgegevens van de VMM, de ecologische
kwetsbaarheidskaarten en diverse rapporten i.v.m. visbestanden. De prioritaire waterlopen
werden vervolgens getoetst aan een aantal vooropgestelde eisen die aan de waterlopen in de
context van hun functie als vismigratieweg werden toegekend zijnde hoofdmigratiewegen
(grote waterlopen), ecologisch interessante waterlopen, verbindingswegen (tussen de
hoofdmigratiewegen en de ecologisch interessante waterlopen), alternatieve
hoofdmigratiewegen (de kanalen) en glasaalmigratiewegen.
De functie als vismigratieweg voor waterlopen in het studiegebied is als volgt toegekend
(www.vismigratie.be):
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x

alternatieve hoofdmigratiewegen: Afleidingskanaal van de Leie, Damse Vaart,
Verbindingsdok, Vlotdok;

x

glasaalmigratiewegen: Leopoldkanaal, Zwinnevaart, Isabellavaart;

x

ecologisch interessante waterlopen: Oude Kale, Poekebeek.
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2.2.2 Nationale, gewestelijke en regionale wetgeving
2.2.2.1

Decreet ruimtelijke ordening

Het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (B.S. 8
juni 1999, ook decreet ruimtelijke ordening genoemd) is in werking getreden op 1 mei 2000.
Het decreet zal geleidelijk aan de wet van 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening en de stedenbouw (B.S. 12 april 1962), die in Vlaanderen gecoördineerd werd bij
decreet van 22 oktober 1996, vervangen. Op 18 maart 2009 is in het Vlaams parlement het
decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en
handhavingsbeleid goedgekeurd (B.S. 15 mei 2009).
De nood aan een decreet ruimtelijke ordening was nodig omdat de wet ruimtelijke ordening
en stedenbouw geen ruimtelijke kwaliteitsdoelstellingen bevatte. Bovendien hadden de
plannen van aanleg een statisch karakter. De behoefte aan een op ruimtelijke
kwaliteitsdoelstellingen gebaseerde globale visie (gewenste ruimtelijke structuur) nam
daarom toe. Dergelijke overkoepelende visie werd in het milieurecht ingevoerd via het
decreet ruimtelijke planning van 24 juli 1996 (B.S. 27 juli 1996). Het decreet ruimtelijke
ordening incorporeert het decreet ruimtelijke planning.
De ruimtelijke ordening in Vlaanderen gebeurt met het decreet ruimtelijke ordening als
volgt:
x

de planning gebeurt op drie bestuursniveaus (gewest - provincie - gemeente),

x

het planningssysteem is opgebouwd door structuurplannen en uitvoeringsplannen,

x

aparte ambtenaren voor ruimtelijke ordening weren aangesteld en adviescommissies
werden opgericht,,

x

gemeenten krijgen meer autonomie bij het vergunnen,

x

het handhavingssysteem wordt gemoderniseerd.

Onder ruimtelijk structuurplan wordt verstaan een beleidsdocument dat het kader
aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een langetermijnvisie op de
ruimtelijke ontwikkeling van het gebied in kwestie. Het is erop gericht samenhang te
brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de
ruimtelijke ordening aanbelangen (art. 18).
Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wordt opgemaakt ter uitvoering van de beleidsopties
in een ruimtelijk structuurplan. Het is een ordenings- en bestemmingsinstrument dat de visie
en de beleidsdoelstellingen van het structuurplan concretiseert. In een RUP kunnen eveneens
inrichtings- en beheerprincipes vastgelegd worden. RUP’s vervangen de plannen van aanleg
(gewestplannen, APA’s en BPA’s).
2.2.2.1.1 Plannen van aanleg
Kaart 5 geeft de grondbestemmingen voor het studiegebied volgens het gewestplan weer.
Tabel 1 geeft een overzicht en de oppervlakteverdeling weer van de gewestplanbestemmingen binnen het studiegebied.
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De bermen van het Leopoldkanaal zijn natuurgebied van Oesterputbrug tot zo’n 500 m
westwaarts Moershoofdebrug en vanaf dan groengebied tot Leestjesbrug. Vanaf het
Isabellagemaal tot Oesterputbrug en van Leestjesbrug tot Dudzelebrug is de
gewestplanbestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied, vanaf Dudzelebrug tot
de inkokering buffergebied.
Landschappelijk waardevol agrarisch gebied neemt het grootste deel van het studiegebied in:
75,9 %. Zo’n 5,7 % van het studiegebied is agrarisch gebied. Zo’n 9,9 % (626 ha) van het
studiegebied is groen-, natuur- of bosgebied. Woongebieden beslaan 2,3 %,
woonuitbreidingsgebied circa 0,3 %. 2,9 % van het studiegebied is aangeduid als bufferzone.
Binnen het studiegebied werden geen BPA’s uitgevoerd die betrekking hebben op de open
ruimte.
Tabel 1

Oppervlakte van de gewestplanbestemmingen in het studiegebied.

Gewestplanbestemming
natuurgebieden
groengebieden
bosgebieden
agrarische gebieden
landschappelijk waardevolle agrarische gebieden
woongebied
woongebied met landelijk karakter
woonuitbreidingsgebied
parkgebieden
gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut
recreatiegebied
gebieden voor verblijfsrecreatie
bufferzones
industriegebieden
transportzone
ambachtelijke bedrijven en kmo's
bestaande waterwegen

Oppervlakte
in ha
503,5
96,0
26,6
354,2
4.749,6
81,0
60,2
17,0
0,5
9,8
1,8
4,8
181,7
29,9
3,6
1,9
139,4

Verdeling
in %
8,0
1,5
0,4
5,7
75,9
1,3
1,0
0,3
0,0
0,2
0,0
0,1
2,9
0,5
0,1
0,0
2,2

2.2.2.1.2 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV, www.ruimtelijkeordening.be) is een
wetenschappelijk onderbouwde visie over hoe we in Vlaanderen met onze schaarse ruimte
moeten omgaan om een zo groot mogelijke ruimtelijke kwaliteit te krijgen. Vlaanderen
open en stedelijk, dat is de rode draad doorheen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.
Volgens het RSV moet de resterende open ruimte maximaal worden beschermd en de steden
geherwaardeerd zodat zij aangename plekken worden om te leven. Deze visie wordt volgens
vier invalshoeken uitgewerkt: voor de stedelijke gebieden, het buitengebied, de economische
gebieden en de lijninfrastructuur.
Een belangrijk onderdeel van het RSV is de zogenaamde ruimteboekhouding waarbij de
hoeveelheid ruimte voor wonen, werken, landbouw, natuur en bos wordt bepaald. In functie
daarvan kunnen bestemmingswijzigingen in de gewestplannen in de juiste banen worden
geleid.
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Voor de natuurlijke en agrarische structuur is volgende ruimte vastgelegd:
x

750.000 ha agrarisch gebied, ruimtelijk bestemd voor de beroepslandbouw;

x

75.000 tot 100.000 ha grote eenheden natuur en 25.000 tot 50.000 ha grote
eenheden natuur in ontwikkeling tot een totaal van 125.000 ha. Daarvoor is een
toename van 38.000 ha natuur- en reservaatgebied (ten opzichte van 1 januari
1994) tot een totaal van 150.000 ha natuur- en reservaatgebied nodig;

x

10.000 ha bijkomend bosgebied of bosuitbreidingsgebied, tot een totaal van 53.000
ha;

x

150.000 ha natuurverwevingsgebied.

De natuurlijke structuur wordt door het RSV beschreven als:
x

het samenhangend geheel van de rivier- en beekvalleien, de grotere natuur- en
boscomplexen en de andere gebieden, waar de voor de natuur structuurbepalende
elementen en processen tot uiting komen;

x

de ecologische infrastructuur gevormd door lijn-, punt- en vlakvormige
natuurelementen, kleinere natuur- en boscomplexen en parkgebieden.

In de eerste plaats staat de natuurlijke structuur in voor een duurzaam ecologisch
functioneren. De structuurbepalende elementen en processen die aan de basis liggen van de
natuurlijke structuur moeten worden behouden en versterkt. Garanties moeten worden
gegeven voor het voortbestaan van de in Vlaanderen voorkomende ecotopen. Bovendien
staat de natuurlijke structuur mee in voor buffering en regeneratie van de natuurlijke
hulpbronnen, zoals onder meer het grondwater.
Om de natuurlijke structuur goed te laten functioneren, moeten voldoende omvangrijke en
samenhangende gebieden gerealiseerd worden, met elkaar verbonden worden en voldoende
gebufferd worden tegen externe invloeden.
Binnen de natuurlijke structuur kan de bosstructuur als een deelstructuur met een aantal
eigen karakteristieken worden onderscheiden. De bosstructuur bestaat uit het
samenhangend geheel van gebieden waar bossen omwille van socio-economische (productie,
educatie, recreatie), ruimtelijke (buffering, structuurbepalend vermogen) en ecologische
doelstellingen (schermfunctie, natuurfunctie) met het oog op het duurzaam functioneren van
de bosstructuur worden behouden en ontwikkeld.
2.2.2.1.3 Planningsprocessen in stedelijke gebieden en in het buitengebied
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelt het streven naar stedelijkheid én naar
openheid voorop. Om dit te realiseren is een specifiek beleid nodig in de stedelijke gebieden
en het buitengebied.
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen bevat een lijst van 57 stedelijke gebieden waar een
stedelijk beleid gevoerd moet worden. Voor 13 van deze steden (de zgn. centrumsteden) valt
het uitstippelen van dit beleid onder de bevoegdheid van het Gewest. Voor de overige steden
zijn de provincies bevoegd.
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Binnen het buitengebied zijn en blijven verschillende functies en activiteiten aanwezig.
Landbouw, natuur en bos, wonen en werken zijn structuurbepalende functies. Andere
functies en activiteiten komen in bepaalde gebieden van het buitengebied wel voor als
hoofdfunctie, maar zijn niet structuurbepalend voor het gehele buitengebied. Dit zijn de
recreatieve en toeristische activiteiten, gemeenschaps- en nutsvoorzieningen, ontginningen
en waterwinning.
De gewenste natuur- en bosstructuur werd opgemaakt door het Instituut voor Natuuren Bosonderzoek en de betrokken administraties. Deze kaart geeft op een gedetailleerde en
goed onderbouwde wijze een ruimtelijk gedifferentieerde visie weer voor natuur en bos in
Vlaanderen. Dit document moet na afweging met de gewenste agrarische structuur (GAS)
leiden tot een evenwichtige inrichting en beheer van het buitengebied via de afbakening van
het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN en IVON). Het moet ook toelaten dat weloverwogen
prioriteiten kunnen worden vastgelegd voor het bekomen van de doelstellingen in het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.
De Vlaamse regering besliste op 7 december 2001 de afbakening van de gebieden van de
natuurlijke en agrarische structuur uit te voeren in twee fasen.
Fase 1: twee sporen
x

Binnen een eerste spoor werden grote eenheden natuur en grote eenheden natuur in
ontwikkeling afgebakend volgens de procedure voorzien in het decreet
natuurbehoud. Het gaat om gebieden binnen de prioriteitenkaart natuur en bos, die
niet gevraagd worden in de gewenste agrarische structuur (de zgn.
consensusgebieden). Volgens deze werkwijze werd het VEN 1ste fase op 18 juli 2003
aangeduid door de Vlaamse regering.

x

Het tweede spoor volgt de procedure van het decreet ruimtelijke ordening.
Bestemmingswijzigingen van agrarisch gebied naar natuurgebied of omgekeerd
(binnen consensusgebieden) worden gerealiseerd door gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen.

Binnen het studiegebied is er 1 gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van
gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur (kaart 5). Het betreft de RUP
“Meetjeslands krekengebied”. Door het RUP wordt 14,2 ha natuurgebied voorzien met
overdruk grote eenheid natuur. De definitieve vastlegging van deze gebieden gebeurde op 20
februari 2004 door de Vlaamse regering (B.S. 16 april 2004).
Fase 2
Op 19 juli 2002 besliste de Vlaamse regering te starten met de tweede fase van het
planningsproces waarbij een gebiedsgerichte en geïntegreerde ruimtelijke visie op de
natuurlijke en agrarische structuur wordt uitgewerkt in overleg met gemeenten en
provincies. Het proces werd meermaals aangepast bij beslissingen en mededelingen van de
Vlaamse regering. Op 4 maart 2005 werd meegedeeld dat het proces zou gebeuren aan de
hand van 13 buitengebiedregio’s. De inhoudelijke elementen voor dit planningsproces
zijn:
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x

vormen van een ruimtelijke visie. Een administratieoverschrijdend projectteam wordt
samengesteld en is verantwoordelijk voor de opmaak van de ruimtelijke visie;

x

overleggen met gemeenten, provincies en belangenorganisaties om een
maatschappelijk draagvlak te creëren voor de ruimtelijke visie. De lokale besturen en
belangenorganisaties kunnen vanuit de eigen terreinkennis, ruimtelijke inzichten en
beleidsdocumenten voorstellen formuleren tot bijsturing van de ruimtelijke visie;
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x

selecteren van actiegebieden waar via gewenste ruimtelijke uitvoeringsplannen
uitvoering gegeven wordt aan deze ruimtelijke visie door het afbakenen van de grote
eenheden natuur, de grote eenheden natuur in ontwikkeling, de
natuurverwevingsgebieden, de bosuitbreidingsgebieden en de gebieden van de
agrarische structuur.

Binnen het studiegebied liggen de buitengebiedregio’s “Kust-Polders-Westhoek” en
“Veldgebied Brugge – Meetjesland”. Voor beide de regio’s is een “gewenste ruimtelijke
structuur en programma voor uitvoering” en een “operationeel uitvoeringsprogramma”
uitgewerkt (www.ruimtelijkeordening.be).
2.2.2.1.4 Provinciale ruimtelijke structuurplannen
Op provinciaal niveau worden in de provinciaal ruimtelijke structuurplannen de
natuurverbindingsgebieden als onderdeel van het IVON en de ecologische infrastructuur van
bovenlokaal belang aangeduid (natuur- en bosgebieden die niet tot het IVON/VEN behoren).
De gedetailleerde afbakening van deze gebieden vormt een onderdeel van de provinciale
ruimtelijke uitvoeringsplannen. In de verbindingsgebieden stelt de provincie volgende
doelstellingen voorop:
x

natuurverbindingsgebieden zijn gericht op het versterken van de bestaande
natuurwaarden met het oog op hun verbindingsfunctie,

x

de natuurfunctie wordt bepaald door kleine landschapselementen en kleinere
natuurgebieden,

x

de natuurfunctie dient verbeterd te worden door herstel, behoud en ontwikkeling van
de kleine landschapselementen en kleinere natuurgebieden welke de verbinding
realiseren tussen grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling en
natuurverwevingsgebieden,

x

de uitbreiding van bossen en het behoud van de open ruimte,

x

het garanderen van de basismilieukwaliteit.

De visie in de provinciale ruimtelijke structuurplannen op de buitengebiedfuncties is
ondergeschikt aan de visie van het Vlaams Gewest.
Bij de aanduiding van de ecologische infrastructuur werden deze gebieden geselecteerd die
gemeentegrensoverschrijdend zijn of bovenlokale invloed uitoefenen. Dit laatste doet zich
onder andere voor wanneer een bepaald type landschappelijk en natuurlijk element
zeldzaam is of de mate waarin het zich op een bepaalde plaats ontwikkeld heeft, zeldzaam
is. Andere voorbeelden zijn planmatig ontworpen landschappen die door hun aangelegde
natuurlijke elementen sterk herkenbaar zijn en een structuurbepalende invloed uitoefenen,
zoals ontginningspatronen of dijken en houtwallen. Het kan ook zijn dat het netwerk van
natuurlijke en landschappelijke elementen op een bepaalde plaats een zo hoge ecologische
kwaliteit heeft, dat een grote natuurlijke rijkdom in het gebied kan voorkomen. Typische
voorbeelden hiervan zijn de kleinere onbevaarbare waterlopen van tweede categorie,
spoorwegbeddingen, kanaalbermen en belangrijke waterpartijen.
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In het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen (provincie WestVlaanderen, 2002) wordt het Leopoldkanaal aangeduid als natte ecologische infrastructuur
van bovenlokaal belang.
Andere ecologische infrastructuren van bovenlokaal belang zijn het Afleidingskanaal van de
Leie, Damse Vaart, de Maleleie, de Isabellavaart, de Hoge Watering en de Zwinnevaart.
De natuuraandachtszone binnen het studiegebied is ‘kustpolders Brugge-DammeLapscheure’.
Het natuurverbindingsgebied relevant voor het studiegebied is het Zuidervaartje en
Oostdam-Vuurtorenweide-polders langs Leopoldkanaal.
Binnen het provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen (provincie OostVlaanderen, 2004) wordt het Leopoldkanaal aangeduid als ecologische infrastructuur van
bovenlokaal belang (met als verbindingselementen bloemrijke dijken en bomenrijen).
Andere ecologische infrastructuren van bovenlokaal belang zijn het Afleidingskanaal van de
Leie, het Isabellageleed, de Isabellawatering en de Ede.
Natuuraandachtzones die voorkomen binnen het studiegebied zijn:
x

de kreken van Sint-Jan-in-Eremo (Molenkreek, Roeselarekreek, Blokkreek,
Boerekreek, Oostpolderkreek, Bentillekreek, De Val, Hollandergatkreek) en

x

de kreken van Watervliet-Boekhoute.

De volgende natuurverbindingsgebieden zijn van belang voor het studiegebied:
x

de polders Sint-Margriete en Bentille - polders Waterland-Oudeman – Watervliet;
vormt een verbinding tussen de kreken van Sint-Jan-in-Eremo en de kreken van
Watervliet-Boekhoute en

x

het landbouwgebied Meetjesland (Maldegem – Eeklo – St-Laureins); vormt voor een
verbinding tussen de kreken van Sint-Jan-in-Eremo en het DrongengoedMaldegemveld.

2.2.2.2 Decreet natuurbehoud
Een eerste stap naar een afdoende bescherming van het natuurlijk milieu kwam er in het
decreet voor natuurbehoud en het natuurlijk milieu (hierna decreet natuurbehoud genoemd).
Dit decreet werd op 21 oktober 1997 goedgekeurd door het Vlaams parlement (B.S. 10
januari 1998). Het vervangt bijna volledig de wet op het natuurbehoud van 12 juli 1973
(B.S. 11 september 1973) en zet een aantal duidelijke nieuwe krachtlijnen uit. Een
belangrijke wijziging van het decreet natuurbehoud werd op 19 juli 2002 bekrachtigd (B.S.
31 augustus 2002).
2.2.2.2.1 Doelstellingen en beginselen
In dit decreet worden de doelstellingen van het natuurbehoud vastgelegd. Het beleid zal zich
richten op “de bescherming, de ontwikkeling, het beheer en het herstel van de natuur en het
natuurlijke milieu”, maar ook op “de handhaving of het herstel van de daartoe vereiste
milieukwaliteit”. Daarnaast wordt het “scheppen van een zo breed mogelijk maatschappelijk
draagvlak” beoogd (art. 6).
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Het decreet natuurbehoud sluit aan bij de basisbeginselen van het Vlaams milieubeleid:
x

standstill-beginsel (art. 8): “alle nodige maatregelen worden genomen ter aanvulling
van de bestaande regelgeving om over het gehele grondgebied van het Vlaamse
Gewest de milieukwaliteit te vrijwaren die vereist is voor het behoud van de natuur
en om het standstill-beginsel toe te passen zowel wat betreft de kwaliteit als de
kwantiteit van de natuur”;

x

zorgplichtbeginsel (art. 14): “iedereen die handelingen verricht of hiertoe de
opdracht verleent en die weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat de
natuurelementen in de onmiddellijke omgeving daardoor kunnen worden vernietigd
of ernstig geschaad, is verplicht om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijze
van hem kunnen worden gevergd om de vernietiging of de schade te voorkomen, te
beperken of indien dit niet mogelijk is, te herstellen”;

x

voorkomingsbeginsel (art. 16): In het geval van een vergunningsplichtige activiteit,
draagt de bevoegde overheid er zorg voor dat er geen vermijdbare schade aan de
natuur kan ontstaan door de vergunning of toestemming te weigeren of door
redelijkerwijze voorwaarden op te leggen om de schade te voorkomen, te beperken
of, indien dit niet mogelijk is, te herstellen. Een activiteit waarvoor een kennisgeving
of melding aan de overheid vereist is, kan enkel uitgevoerd worden indien geen
vermijdbare schade kan ontstaan. De algemene natuurtoets gaat na of vermijdbare
schade wordt veroorzaakt;

x

beginsel van de voorkeur voor brongerichte maatregelen: is aangegeven door de
bescherming van de insijpelingsgebieden van het grondwater, de reglementering
voor het gebruik van meststoffen en het verbod om bestrijdingsmiddelen te
gebruiken en om het grondwaterpeil te verlagen in het VEN (art. 25).

x

integratiebeginsel (art. 16): de overheden zijn ertoe gehouden om bij elke
individuele vergunning, toestemming, melding of kennisgeving in het kader van
gelijk welke wetgeving rekening te houden met natuur;

x

en het beginsel de vervuiler betaalt.

2.2.2.2.2 Integratie van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn
De implementatie van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in Vlaanderen werd
gedeeltelijk gerealiseerd in het decreet op het Natuurbehoud (21 oktober 1997). In het
gewijzigd decreet op het natuurbehoud (19 juli 2002) werd een betere integratie van de
Europese richtlijnen gerealiseerd. Voor de speciale beschermingszones werden de volgende
beschermende maatregelen van kracht (art. 36ter):
x

De administratieve overheid neemt, binnen haar bevoegdheden, in de speciale
beschermingszones, ongeacht de bestemming van het betrokken gebied, de nodige
instandhoudingsmaatregelen die steeds dienen te beantwoorden aan de ecologische
vereisten van de habitats uit bijlage I en de soorten uit bijlage II, III en IV van dit
decreet.

x

Ze neemt tevens alle nodige maatregelen om binnen deze speciale
beschermingszones elke verslechtering van de habitats en van de habitats van de
soorten uit bijlagen II, III of IV te vermijden; alsook elke verstoring van een soort uit
bijlagen II, III of IV te vermijden.

x

Vergunningsplichtige activiteiten, plannen of programma’s die een betekenisvolle
aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone kunnen
hebben, moeten onderworpen worden aan een passende beoordeling.
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x

Indien er een betekenisvolle aantasting is van de natuurlijke kenmerken van een
SBZ, is de overheid verplicht om de activiteit of de goedkeuring van dit plan te
weigeren. Indien er geen minder schadelijke alternatieve oplossingen zijn en als het
gaat om “dwingende redenen van groot openbaar belang” kan een afwijking hierop
worden toegestaan, op voorwaarde dat er nodige compenserende maatregelen
genomen zijn voor de instandhouding van habitat en soort.

2.2.2.2.3 VEN en IVON
Het gebiedsgerichte luik van het decreet natuurbehoud voorziet in de uitbouw van een
Vlaams Ecologisch Netwerk, aangevuld met een Integraal Verwevings- en Ondersteunend
Netwerk.
Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) is een samenhangend en georganiseerd geheel
van gebieden van de open ruimte, waarin een specifiek beleid inzake natuurbehoud wordt
gevoerd en waarin natuur de hoofdfunctie is. Het VEN omvat Grote Eenheden Natuur
(GEN) en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling (GENO). Het VEN heeft een
reglementair karakter.
Binnen het VEN gelden volgende voorschriften:
x

behoudens individuele of algemene ontheffing is het verboden: bestrijdingsmiddelen
te gebruiken; de vegetatie, kleine landschapselementen, het bodemreliëf of de
structuur van waterlopen te wijzigen; werkzaamheden uit te voeren die rechtstreeks
of onrechtstreeks het grondwaterpeil verlagen, alsook maatregelen die de bestaande
ont- en afwatering versterken (art. 25 § 3; bijkomende verbodsbepalingen zijn
toegevoegd via het maatregelenbesluit);

x

aangelegenheden m.b.t. het gebruik van meststoffen blijven geregeld door het
decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten
uit agrarische bronnen (art. 25 § 3);

x

het bevorderen van een natuurgerichte bosbouw en het instellen van bosreservaten,
in overeenstemming met de bepalingen van het bosdecreet (art. 25 § 1);

x

de overheid heeft het “recht van voorkoop” op gronden en gebouwen gelegen in het
VEN (art. 37);

x

specifieke maatregelen worden aangegeven in een natuurrichtplan (art. 48).

De administratieve overheid voert in het VEN een beheer van de waterhuishouding gericht op
de verwezenlijking van een duurzaam ecologisch functioneren van een watersysteem (zgn.
“integraal waterbeheer”) dat bij de bestaande of beoogde natuur behoort. In het bijzonder
wordt gestreefd naar:
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x

het terugdringen van de risico's op verdroging,

x

het herstel van verdroogde natuurgebieden,

x

de bescherming van de insijpelingsgebieden van het grondwater en

x

een beheer van waterlopen gericht op het behoud of herstel van natuurwaarden
zonder dat dit disproportionele gevolgen heeft voor de gebieden buiten het VEN (art.
18).
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Het decreet voorziet ook dat de Vlaamse regering de projecten, plannen of activiteiten
bepaalt waarvoor de initiatiefnemer of de beheerder van de waterloop hydrologische studies
moet maken met inbegrip van ecologische impactstudies, met het oog op effectgerichte
maatregelen en het afstemmen van invloeden op bestaande en potentiële natuurelementen
(art. 19).
Artikel 26bis in het gewijzigd natuurdecreet van 19 juli 2002 stelt dat de overheid geen
toestemming of vergunning mag verlenen voor een activiteit die onvermijdbare en
onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan veroorzaken. Een verscherpte
natuurtoets van het VEN gaat na of onvermijdbare en onherstelbare schade wordt
veroorzaakt.
De Vlaamse regering bakent binnen 5 jaar na de inwerkingtreding van het decreet
natuurbehoud een effectief te realiseren oppervlakte van 125.000 ha. Het afbakeningsplan
kan te allen tijde herzien worden. Het in herziening gestelde plan blijft geldig tot het
herziene plan definitief in werking treedt (art. 24). In een eerste fase werd ongeveer 2/3 van
de af te bakenen oppervlakte aangeduid als VEN door de Vlaamse regering op 18 juli 2003.
Binnen het studiegebied is zo’n 306 ha aangeduid als VEN-gebied. Het betreft het
Meetjeslands krekengebied (218 ha), de Damse polder (24 ha) en de Baai van Heist (64 ha).
VEN 1ste fase is weergegeven op kaart 2.
Het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) is een geheel van
gebieden waarin de administratieve overheid binnen haar bevoegdheden maatregelen dient
te nemen om de bestaande natuur te beschermen en te ontwikkelen, met o.m. het behoud
van een voor de natuurwaarde gunstige waterhuishouding en het behoud en herstel van voor
de natuur gunstige structuurkenmerken van de waterlopen, zonder disproportionele gevolgen
voor de overige functies in het gebied. Het IVON wordt aangewezen om de natuurgebieden
van het VEN zoveel mogelijk met elkaar te verbinden en te ondersteunen. Buiten het
respecteren van de algemene principes en het verbod op het toebrengen van “vermijdbare”
schade, gelden binnen het IVON geen verbodsbepalingen. De administratieve overheid kan
stimulerende maatregelen nemen ter bevordering van de biologische diversiteit. Verwerving
en beheerovereenkomsten zijn de belangrijkste middelen.
Binnen het IVON is natuur nevengeschikt aan andere functies en activiteiten. Het IVON
bestaat uit natuurverwevings- (NVWG) en natuurverbindingsgebieden:
x

Natuurverwevingsgebieden zijn aaneengesloten gebieden waar de functies
landbouw, bosbouw en natuur nevengeschikt zijn; waar ook in de toekomst voor
verweving wordt gekozen, waar de natuurwaarde kan toenemen en een duurzame
instandhouding van specifieke ecotopen kan worden gegarandeerd door het opleggen
van randvoorwaarden aan de functies in het gebied. Duurzaamheid wordt bereikt
door het handhaven van het “stand-still”-principe, en het in stand houden en
herstellen van structuurkenmerken van waterlopen, waterhuishouding, reliëf en
bodem.

x

Natuurverbindingsgebieden zijn gebieden die ongeacht hun oppervlakte van
belang zijn voor de migratie van planten en dieren tussen de gebieden van het VEN
en/of natuurreservaten en die strook- of lijnvormig zijn met een aaneenschakeling
van kleine landschapselementen. De natuurfunctie is er ondergeschikt aan andere
functies. Deze natuurfunctie kan verbeteren en toenemen door ontwikkeling van die
elementen om verbindingen te realiseren tussen grote eenheden natuur, grote
eenheden natuur in ontwikkeling en verwevingsgebieden.
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Het decreet op het natuurbehoud voorziet de afbakening van 150.000 ha natuurverwevingsgebied. Ook hier kan het afbakeningsplan te allen tijde herzien worden (art 27§3 lid 3 en 4).
De afbakening van de natuurverbindingsgebieden is een taak voor de provincies. Actueel zijn
nog geen natuurverwevingsgebieden afgebakend.
De realisatie van deze “natuurlijke structuur” kan dus (deels) concrete invulling geven aan
de Europese regelgeving inzake aanduiding van Habitat- en Vogelrichtlijngebieden om een
Europees ecologisch netwerk “Natura 2000” uit te bouwen.
2.2.2.2.4 Natuurreservaten
De Vlaamse regering kan terreinen die van belang zijn voor het behoud en de ontwikkeling
van de natuur of het natuurlijk milieu, aanwijzen of erkennen als natuurreservaat. Hier
wordt, via een aangepast beheer, een natuurstreefbeeld behouden of ontwikkeld. Voor elk
natuurreservaat kan binnen groengebieden, bosgebieden of het VEN een uitbreidingszone
vastgesteld worden waarbinnen het recht van voorkoop van toepassing is.
Verschillende statuten zijn van toepassing: een “Vlaams natuurreservaat” is een
beschermd natuurgebied dat door de Vlaamse regering wordt aangewezen op gronden die
het Vlaamse Gewest in eigendom of in huur heeft. In regel worden deze terreinen beheerd
door het Agentschap voor Natuur en Bos. Natuurgebieden in eigendom of huur van
terreinbeherende verenigingen, de zogenaamde private natuurreservaten, kunnen door de
Vlaamse regering als “erkend natuurreservaat” worden aangeduid op basis van een
goedgekeurd beheerplan en mits akkoord van eventuele eigenaars.
In natuurreservaten worden de maatregelen nodig voor het beheer en de inrichting
beschreven in een beheerplan, waarbij voor redenen van natuurbehoud en natuureducatie
kan worden afgeweken van de voorschriften van het decreet op het natuurbehoud (art. 34).
Binnen de reservaten is het verboden (behoudens ontheffing; art. 35§2) de rust en het
landschap te verstoren op welke wijze ook; in het wild levende diersoorten te vangen of te
doden, planten te verzamelen of de vegetatie te vernielen, terreinen te vergraven,
bestrijdingsmiddelen of meststoffen te gebruiken. Tevens geldt een verbod om werken uit te
voeren die de bronnen en het hydrografisch net kunnen wijzigen of om het waterpeil te
wijzigen en op een kunstmatige wijze water te lozen. Deze verbodsbepalingen gelden niet bij
uitvoering van een beheerplan.
Een overzicht van de natuurreservaten wordt aangegeven op kaart 2. De bermen van het
Leopoldkanaal tussen het Isabellagemaal en Strobrug zijn in beheer via Natuurpunt en zijn
een erkend natuurreservaat. Vlaamse natuurreservaten in het studiegebied liggen te Heist
(Kleiputten van Heist), te Ramskapelle (Palingpot) en net ten zuiden van Damme.
Reservaten in beheer via Natuurpunt liggen vooral rond Damme en in het Meetjeslands
krekengebied.
2.2.2.2.5 Maatregelenbesluit en Natuurrichtplannenbesluit
Op 21 november 2003 (B.S. 27 januari 2004) keurde de Vlaamse regering het besluit
houdende maatregelen ter uitvoering van het gebiedsgericht natuurbeleid goed ter
uitvoering van het decreet op het natuurbehoud en ter aanvulling van het besluit van 23 juli
1998. Het besluit van 28 februari 2003 betreffende de natuurrichtplannen (B.S. 27 maart
2003) legt de procedure vast die moet leiden tot een natuurrichtplan.
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Het maatregelenbesluit bepaalt dat geen subsidie kan worden verleend (art. 2) en dat een
beheerplan of een inrichtingsplan (art. 3) of een vergunningsplichtige of meldingsplichtige
activiteit (art. 4) niet kan worden goedgekeurd indien de bepalingen eruit in strijd zijn met
de bindende bepalingen van een goedgekeurd natuurrichtplan. Er wordt ook gesteld dat,
bijkomend, volgende activiteiten verboden zijn in gebieden behorende tot het GEN of GENO
(art. 6):
x

het kunstmatig zaaien, aanplanten of introduceren van niet-inheemse planten,
inclusief bomen en struiken, tenzij een aantal uitzonderingsbepalingen;

x

afwijkingen van de criteria van duurzaam bosbeheer (zoals vastgesteld in uitvoering
van het bosdecreet) tenzij er een goedgekeurd beheerplan werd opgesteld conform
het bosdecreet;

x

het scheuren van permanent grasland.

De decretale verplichting, dat administratieve overheden de instandhouding moeten
garanderen van bijlage I-habitats en de bijlage II-, III- en IV-soorten uit het decreet binnen
de speciale beschermingszones (art. 36ter van het decreet op het natuurbehoud), wordt
uitgebreid. In elk gebied dat behoort tot de groengebieden, parkgebieden, buffergebieden,
bosgebieden of de ermee vergelijkbare bestemmingsgebieden, aangewezen op de plannen
van aanleg of op de ruimtelijke uitvoeringsplannen is elke administratieve overheid
gehouden om de instandhouding te realiseren van de habitats opgelijst in bijlage I van het
decreet op het natuurbehoud en van historisch permanente graslanden, vennen en heiden,
moerassen en waterrijke gebieden, duinvegetaties en struwelen en kleine
landschapselementen, welke voorkomen op gronden die ze in eigendom of in beheer heeft
(art. 7).
Via natuurrichtplannen kunnen bijkomende, strengere of soepelere
beschermingsvoorschriften - dan deze die voorzien worden in het decreet of dit
uitvoeringsbesluit - opgelegd worden in volgende gebieden:
x

in het VEN, in groengebieden en bosgebieden en de met deze gebieden vergelijkbare
bestemmingsgebieden;

x

in speciale beschermingszones in zoverre dit noodzakelijk is om te voldoen aan de
vereisten van artikel 36ter, § 1 en § 2 van het decreet;

x

in natuurverwevingsgebieden, ten aanzien van de administratieve overheid met
betrekking tot gronden waarover zij enig recht van beheer uitoefenen.

Omdat de inhoud van een natuurrichtplan een belangrijke impact kan hebben op het
grondgebruik is er voorzien in een ruime betrokkenheid van diverse eigenaars en gebruikers.
Om dit te bereiken wordt via het natuurichtplannenbesluit de oprichting van een plangroep
en een stuurgroep opgelegd. Een plangroep is een interdisciplinair team van ambtenaren die
de opstellers van het plan direct bijstaat. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van
betrokken besturen en betrokken maatschappelijke belangengroepen en heeft in de eerste
plaats een adviserende rol. In het decreet op het natuurbehoud is aangegeven dat er zo
nodig een consensus moet nagestreefd worden bij de vaststelling van het plan (art. 50 § 2).
In het maatregelenbesluit wordt dit scherper gesteld doordat er over alle bindende
bepalingen een consensus bereikt moet worden in de stuurgroep vooraleer het plan kan
vastgesteld worden (art. 10); zoniet worden de minderheidsstandpunten opgenomen in het
advies van de stuurgroep. De betrokkenheid wordt verder vorm gegeven door het openbaar
onderzoek dat over de ontwerpplannen zal gehouden worden.
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In een natuurrichtplan kunnen er zones worden aangeduid waarbinnen bosbeheerders
strengere maatregelen worden opgelegd dan de criteria duurzaam bosbeheer (art. 11). Er
kunnen ook zones worden opgenomen waarin visvangst kan worden verboden, waar het
uitzetten van vis niet toegelaten kan worden of waar de jacht niet toegelaten wordt (art. 13).
De bemestingsnormen kunnen in een natuurrichtplan verstrengd of versoepeld worden (art.
15). Wie aangifteplichtig is bij de mestbank kan via het natuurrichtplan
beheerovereenkomsten afsluiten (art. 16). Bovendien kunnen er ook zones aangeduid
worden waarin (art. 18):
x

grond- en/of kruidruimingen worden verboden of aan bepaalde voorwaarden
onderhevig worden gesteld;

x

de producten van ruiming steeds op de kosten van de waterloopbeheerder moeten
worden verwijderd;

x

na te leven grondwaterpeilen worden bepaald of de te respecteren natuurlijke cyclus
van het grondwaterpeil wordt aangegeven;

x

de na te leven kwantitatieve toestand van oppervlaktewaters wordt bepaald, in het
bijzonder de hoogte van de waterstand, het debiet en de stroomsnelheid met
inbegrip van de seizoensgebonden variaties.

Om de naleving van grondwaterpeilen en de hoogte van de waterstand te verzekeren kunnen
ook bepalingen worden opgenomen met betrekking tot het beheer van de
waterinfrastructuur.
Ter realisatie van de gebiedsvisie van een natuurrichtplan kunnen volgende activiteiten of
handelingen verboden worden:
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x

het aanplanten van houtige gewassen; dit in functie van het behoud van flora en
fauna die gebonden is aan open landschapstypes (art. 12);

x

het aanplanten van andere dan in het natuurrichtplan bepaalde soorten van bomen
en struiken, uitgezonderd via een goedgekeurd bosbeheerplan (art. 12);

x

het gebruik van bestrijdingsmiddelen uitgezonderd de pleksgewijze bestrijding van
de door de wet verplicht te bestrijden plantensoorten, op percelen waar de
bemestingsnormen zijn verstrengd (art. 14);

x

het rollen, slepen, beregenen, scheuren, frezen, herinzaaien of doorzaaien van
graslanden (art. 14);

x

het telen van bepaalde gewassen, inclusief meerjarige cultuurgewassen zoals onder
meer fruitteeltplantages en boomkwekerijen (art. 14);

x

het maaien buiten de in het natuurrichtplan bepaalde periodes (art. 14);

x

het inscharen van vee en andere grazers (art. 14);

x

het inscharen van vee en andere grazers buiten de in het natuurrichtplan bepaalde
periodes (art. 14);

x

het irrigeren, ontwateren of afwateren (art. 17);

x

het overschrijden van een in het natuurrichtplan bepaalde maximumcapaciteit voor
bestaande irrigaties, ontwateringen en afwateringen (art. 17);

x

het optrekken van obstakels die de vismigratie kunnen verhinderen (art. 17).
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Ontheffingen van de voorschriften van het decreet op het natuurbehoud en het
maatregelenbesluit hebben onder meer betrekking tot vergunde woonpercelen, vergunde
bedrijven of bedrijfspercelen (art. 20-21); verder ook op ontginningen in
ontginningsgebieden en de ermee vergelijkbare bestemmingsgebieden (art. 24) en op
aanwezige infrastructuur en het onderhoud hiervan (art. 25). De waterloopbeheerder krijgt
een algemene ontheffing voor het aanbrengen van wijzigingen aan een waterloop en de
oever in het geval van een activiteit met het oog op de verhoging van de structuurdiversiteit
van de waterloop of de oever (art. 22). De ontheffing is ook van toepassing indien werken
gebeuren in functie van natuurontwikkeling en -herstel en voor de aanleg van
overstromingsgebieden in combinatie met aanzienlijke natuurontwikkeling in zover deze
projecten ofwel zijn goedgekeurd door de Vlaamse regering ofwel zijn opgenomen in een
goedgekeurd bekkenbeheerplan (art. 22). Ook voor noodzakelijke waterkeringswerken en
kustverdedigingswerken zijn er ontheffingen voorzien (art. 26).
2.2.2.2.6 Wijzigen van vegetatie en van kleine landschapselementen
Het vroegere vegetatiewijzigingsbesluit is vervangen door hoofdstuk IV in het eerste
uitvoeringsbesluit van het decreet op het natuurbehoud goedgekeurd op 23 juli 1998 (B.S.
10 september 1998). Ook in het wijzigingsdecreet van 19 juli 2002 (B.S. 31 augustus 2002)
werden bepalingen opgenomen inzake vegetatiewijzigingen en de bescherming van kleine
landschapselementen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een verbod, een
natuurvergunningsplicht en een meldingsplicht.
Het wijzigen van volgende kleine landschapselementen en vegetaties is verboden in het
ganse Vlaamse Gewest voor (art. 7 in het uitvoeringsbesluit van 23 juli 1998):
x

holle wegen;

x

graften;

x

bronnen;

x

historisch permanent grasland en poelen gelegen in groen-, park-, buffer- en
bosgebieden;

x

vennen en heiden;

x

moerassen en waterrijke gebieden;

x

duinvegetaties.

Wel bestaan er uitzonderingsbepalingen op deze regel, bv. in het kader van goedgekeurde
beheerplannen of inrichtingsprojecten. Tevens kunnen individuele afwijkingen toegestaan
worden door de bevoegde minister.
Bij vergunningsplichtige wijzigingen wordt een onderscheid gemaakt tussen de
natuurvergunningsplicht voor wijziging van vegetatie en de natuurvergunningsplicht voor
wijziging van kleine landschapselementen. Voor het wijzigen van vegetaties zijn volgende
activiteiten vergunningsplichtig (art. 10):
x

het afbranden, vernietigen, beschadigen of doen afsterven van vegetatie met
mechanische of chemische middelen;

x

het wijzigen van historisch permanent grasland;

x

het aanplanten of rooien van bosjes op plaatsen met vegetatie;

x

het wijzigen van reliëf;
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x

de nivellering van microreliëf;

x

het wijzigen van de waterhuishouding door drainage, ontwatering, dichten;

x

het wijzigen van het overstromingsregime van vegetatie.

Deze vergunningsplicht is van toepassing in (art. 9):
x

groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden, valleigebieden,
brongebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang, agrarische gebieden met
bijzondere waarde en natuurontwikkelingsgebieden;

x

EG-vogelbeschermingszones;

x

habitatzones van communautair belang;

x

Ramsar-watergebieden;

x

beschermde duingebieden.

Ook de volgende activiteiten i.v.m. kleine landschapselementen zijn verboden tenzij
voorafgaand een schriftelijke vergunning is verkregen (art. 11):
x

het rooien of verwijderen en het beschadigen van houtachtige beplantingen op weg-,
waterweg- of spoorwegbermen of op het talud van holle wegen, van houtachtige
beplantingen langs waterlopen, dijken of taluds van heggen, hagen, houtkanten,
houtwallen, bomenrijen en hoogstamboomgaarden;

x

het afbranden en vernietigen, beschadigen of doen afsterven met mechanische of
chemische middelen van de vegetatie horende bij kleine landschapselementen of van
perceelsrandbegroeiingen en sloten;

x

het uitgraven, verbreden, rechttrekken, dichten van stilstaande waters, poelen of
waterlopen.

Deze vergunningsplicht is van toepassing in:
x

de gebieden en zones waarin een vergunningsplicht op de wijziging van vegetatie
geldt;

x

de landschappelijk waardevolle agrarische gebieden;

x

de gebieden van het IVON;

x

agrarisch gebied (volgens art. 13 § 5 van het gewijzigde decreet natuurbehoud van
19 juli 2002).

De volgende activiteiten moeten voorafgaand schriftelijk worden gemeld aan het College
van Burgemeester en Schepenen:
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x

het rooien of verwijderen: struwelen, loofbossen, houtachtige beplantingen op
bermen of taluds of langs waterlopen, dijken of taluds;

x

het rooien of verwijderen: heggen, hagen, houtkanten, houtwallen, bomenrijen,
hoogstamboomgaarden;

x

het uitgraven, verbreden, rechttrekken, dichten van stilstaande waters, poelen of
beken.
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Deze meldingsplicht is van toepassing in het ganse Vlaamse Gewest behalve in woon-,
industriegebieden en in gebieden en zones waarin een vegetatiewijzigingsplicht en een
natuurvergunningsplicht geldt.
Op 27 maart 2009 keurde de Vlaamse regering het voorontwerp van besluit principieel goed
inzake de regeling voor de vergoeding van wildschade. Hier zit ook een uitbreiding van de
bescherming van graslanden vervat. Deze verscherpte bescherming van graslanden is vooral
bedoeld om trekkende ganzensoorten voldoende ruimte te bieden op graslanden waar hun
aanwezigheid geen schade berokkend, om aldus schade aan akkers te verminderen.
Wijzigingen aan historisch permanent grasland gelegen in groengebieden, parkgebieden,
buffergebieden en bosgebieden zijn principieel verboden (art. 7 in besluit van de Vlaamse
regering van 21 juli 1998). In de nieuwe regelgeving worden daaraan volgende wijzigingen
voorgesteld:
x

Het verbod om historisch permanente graslanden te wijzigen wordt uitgebreid tot het
daaraan verbonden microreliëf en poelen (voordien was de tekst daarover
onduidelijk)

x

Het verbod geldt ook voor bestemmingsgebieden die vergelijkbaar zijn met
groengebieden, parkgebieden, buffergebieden en bosgebieden; en terug te vinden
zijn in plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen.

x

het wijzigingsverbod geldt ook voor de historisch permanente graslanden die gelegen
zijn binnen de perimeter van een beschermd landschap, en dit ongeacht de
bestemming die de gronden meekregen in het kader van de regelgeving ruimtelijke
ordening.

x

het wijzigingsverbod geldt ook voor historisch permanent grasland gelegen binnen de
beschermingsgebieden Poldercomplex en Het Zwin, die via besluit van 17 oktober
1988 afgebakend werden in uitvoering van de Vogelrichtlijn, en dit ongeacht de
bestemming die de gronden meekregen in het kader van de regelgeving ruimtelijke
ordening. Voor deze beschermingsgebieden geldt het verbod echter enkel tot er voor
die gebieden instandhoudingsdoelstellingen zijn vastgesteld.

2.2.2.2.7 Soortenbesluit
Het besluit van de Vlaamse regering met betrekking tot soortenbescherming en
soortenbeheer werd goedgekeurd op 15 mei 2009 en treedt in werking op 1 september
2009.
Het besluit integreert en vervolledigd onder meer de Koninklijk Besluiten van:
x

16 februari 1976 houdende maatregelen ter bescherming van bepaalde in het wild
groeiende plantensoorten,

x

22 september 1980 houdende maatregelen ter bescherming van bepaalde in het wild
levende inheemse diersoorten en,

x

9 september 1981 betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest.

Tevens is het besluit conform gemaakt aan de verplichtingen die Vlaanderen heeft op grond
van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn.
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Het soortenbesluit geeft verbodsbepalingen (1) ten aanzien van specimens of eieren van
beschermde soorten (art. 10-11), (2) betreffende het onder zich hebben, het vervoeren en
het verhandelen (art. 12-13) en (3) ten aanzien van nesten, voortplantingsplaatsen en
rustplaatsen van beschermde dieren (art.14-15).
Het soortenbesluit legt in art. 24-27 een juridische basis voor een actieve
soortenbescherming, i.e. door de overheid ondernomen initiatieven, maatregelen en acties
die moeten leiden tot een betere staat van instandhouding van beschermingswaardige
soorten. Actieve beschermingsmaatregelen worden mogelijk gemaakt ten aanzien van de
beschermde soorten voor zover die op een rode lijst aangemerkt zijn als uitgestorven, met
uitsterven bedreigd, bedreigd of kwetsbaar.
Via het soortenbesluit wordt mogelijk gemaakt om de hinder die uitgaat van populaties van
soorten te vermijden, te milderen of te herstellen via een zgn. beheerregeling (art. 28-31).
Een beheerregeling kan over een viertal types actie gaan: (1) communicatie en handreiking
door codes van goede praktijk, (2) beheers- en bestrijdingsacties, (3) overeenkomsten met
derden met het oog op dergelijke acties, (4) ingrepen in handelsactiviteiten voor zover het
gaat om de voorkoming van invasieve exoten.
2.2.2.2.8 Bermbesluit
Het bermbesluit van 27 juni 1984 (B.S. 2 oktober 1984) werd in het kader van de wet op
natuurbehoud van 12 juli 1973 genomen en beoogt een natuurvriendelijk bermbeheer te
stimuleren. Het besluit regelt het beheer van bermen langs wegen, waterlopen en
spoorwegen, waarvan het beheer toebehoort aan publiekrechtelijke rechtspersonen (art. 1).
Volgende maatregelen zijn van toepassing:
x

het gebruik van biociden op bermen is verboden (art. 2);

x

een eerste maaibeurt mag niet uitgevoerd worden vóór 15 juni, een eventuele
tweede maaibeurt mag slechts uitgevoerd worden na 15 september (art. 3);

x

het maaisel dient verwijderd te worden binnen de tien dagen na het maaien (art. 3);

x

maaibeheer, hetzij in handwerk, hetzij met machines, dient uitgevoerd te worden
zonder de ondergrondse plantendelen en de houtige gewassen te beschadigen (art.
5).

Van de verplichtingen inzake maaidata en verwijderen van maaisel kan uitzonderlijk een
afwijking gevraagd worden aan de minister van leefmilieu en enkel om reden van
natuurbehoud.
2.2.2.2.9 Natuurinrichtingsprojecten
De Vlaamse regering kan, na advies van de Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud, in een
door haar aangeduid gebied een natuurinrichtingsproject voorstellen. Met
natuurinrichtingsprojecten worden maatregelen en inrichtingswerkzaamheden beoogd die
gericht zijn op een optimale inrichting van een gebied, met het oog op het behoud, het
herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu binnen dit gebied (De Pue
et al., 2008).
In het studiegebied zijn nog geen natuurinrichtingsprojecten ingesteld.
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2.2.2.3 Bosdecreet
Het bosdecreet (13 juni 1990, gewijzigd door latere besluiten) regelt in principe het beheer
van alle bossen van het Vlaams Gewest en erkent en regelt de verschillende bosfuncties. In
1999 werd er een grondige herziening van het bosdecreet doorgevoerd.
De grote krachtlijnen van deze vernieuwing betreffen:
x

de notie van “multifunctioneel” bosbeheer wordt vervangen door “duurzaam”
bosbeheer, waarvan de criteria werden vastgelegd in het besluit van de Vlaamse
regering tot vaststelling van de criteria voor duurzaam bosbeheer voor bossen
gelegen in het Vlaamse Gewest (27 juni 2003). Het bos kan gelijktijdig verschillende
functies vervullen: economische, sociale, educatieve, wetenschappelijke, ecologische,
organismenbeschermende en milieubeschermende functies;

x

de organisatie van bosbeheerders in bosgroepen, met het oog op het voeren van
rationeler en duurzaam bosbeheer;

x

de verbetering van de bosbouwpraktijk via een erkenningsregeling en een
grotere responsabilisering van de sector zelf;

x

het herdefiniëren van de ecologische functie, in het algemeen en voor de
bosreservaten in het bijzonder. Dit impliceert het bevorderen van de autochtone
boom- of struiksoorten, het stimuleren van de uit zichzelf functionerende processen,
het bevorderen van een gevarieerde bosstructuur, door onder meer ongelijkjarigheid
en ongelijkvormigheid na te streven en te streven naar een voldoende aanwezigheid
van oude bomen en van dood hout, een gepast beheer van alle natuurelementen en
van alle landschapsecologisch en cultuurhistorisch waardevolle elementen, het
behoud of het herstel van de natuurlijke waterhuishouding, het beheer gericht op het
tegengaan van alle nadelige externe beïnvloeding en het beheer t.b.v. het behoud,
de ontwikkeling of herstel van de biologische diversiteit, van populaties van zeldzame
(onder)soorten en t.b.v. de instandhouding, de ontwikkeling of het herstel van
natuurlijke of deels natuurlijke habitats of ecosystemen;

x

In het beheerplan wordt er steeds aangegeven hoe en in welke mate de ecologische
functie aan bod komt.

x

de organisatie van het bosbeheer, waarbij lokale besturen een grotere
verantwoordelijkheid krijgen m.b.t. geïsoleerde bossen;

x

een op het algemeen principe van toegankelijkheid van bossen gesteunde
toegangsregeling;

x

een verbetering van de handhaving, met o.a. de invoering van de mogelijkheid
van het stilleggen van illegale werken.

Daarnaast werd er een volledige regeling inzake erkende parken ingevoerd, daar waar
parken in principe vroeger buiten de bosregeling vielen.
Het bosdecreet regelt verder het verbod op ontbossen (geldig voor alle bossen).
Ontbossing in woon- of industriegebieden kan wel, mits naleving van de wetgeving op
ruimtelijke ordening en stedenbouw en na advies van het Agentschap voor Natuur en Bos.
Ontbossing in andere gebieden kan door de Vlaamse regering mits het toekennen van een
ontheffing (ook na advies van het Agentschap voor Natuur en Bos). Elke ontbossing is
bouwvergunningsplichtig; bij ontbossing van meer dan 3 ha is een MER vereist. Er dient
steeds compensatie te worden gegeven voor de ontbossing.
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Het decreet op het natuurbehoud beoogt een versterking van de ecologische functie voor de
bossen gelegen binnen het VEN door te stellen dat in het beheerplan moet aangegeven
worden hoe en in welke mate de ecologische functie aan bod komt.
Binnen het studiegebied zijn geen bosreservaten aangeduid.

2.2.2.4 Beheerovereenkomsten
Landbouwers kunnen voor een periode van vijf jaar een vrijwillige beheerovereenkomst
afsluiten met de Vlaamse overheid. In ruil voor het uitvoeren van een aantal maatregelen en
het naleven van bepaalde voorwaarden krijgt de beheerder jaarlijks een vergoeding.
Belangrijke regelgeving in het kader van beheerovereenkomsten is het besluit van de
Vlaamse regering van 21 oktober 2005 (B.S. 10 januari 2006) en het ministerieel besluit van
21 oktober 2005 (B.S. 13 februari 2006) betreffende het sluiten van beheerovereenkomsten
in uitvoering van de EG-Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake
steun voor plattelandsontwikkeling.
Op 6 juni 2008 keurde de Vlaamse regering het besluit betreffende het sluiten van
beheerovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen. Op 11 juni 2008 werd het
ministerieel besluit voor het sluiten van deze beheerovereenkomsten goedgekeurd.
De beheerovereenkomsten worden ingedeeld volgens 6 doelstellingen (www.vlm.be):
x

het perceelrandenbeheer,

x

het onderhoud, het herstel en de ontwikkeling van kleine landschapselementen,

x

de erosiebestrijding,

x

verbeteren van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater,

x

de bescherming van bedreigde soorten (akkervogels, weidevogels, hamsters),

x

het botanisch beheer van graslanden en akkers.

De beheerovereenkomst perceelrandenbeheer kan toegekend worden wanneer
perceelsranden (van minstens 3m breedte) niet worden behandeld met bestrijdingsmiddelen,
niet worden bemest, er geen grondbewerkingen worden uitgevoerd en waarbij eventueel de
maaidatum wordt uitgesteld.
De beheerovereenkomst kleine landschapselementen kan worden verleend bij
x

de aanplant en onderhoud van een nieuwe haag, heg, houtkant of houtwal,

x

het onderhoud van een bestaande haag, heg, houtkant of houtwal,

x

de (her)aanleg en het periodiek onderhoud van een nieuwe of het onderhoud van
een bestaande poel.

De beheerovereenkomst erosiebestrijding kan worden gegeven bij maatregelen die de
gevolgen van erosie verzachten (zoals grasbufferstroken, grasgangen, aarden dammen en
erosiepoelen) of bij maatregelen die erosie aan de bron aanpakken (zoals niet kerende
bodembewerking en directe inzaai).
De beheerovereenkomst verminderde bemesting voor een betere waterkwaliteit kan
worden verleend bij de vrijwillige beperking van de hoeveelheid dierlijke mest tot maximaal
140N per ha per jaar of door het gebruik van stikstof met minstens 30% te verlagen ten
opzichte van de bemestingsnormen van het mestdecreet.
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De beheerovereenkomst akkervogels is te verkrijgen wanneer maatregelen worden
genomen om het voedselaanbod te vergroten (insecten en zaden in de zomer, granen in de
winter) en door meer nestgelegenheid en dekking te creëren. Dit kan via gemengde
grasstroken, vogelvoedselgewassen, leeuwerikvlakjes, faunaranden, winterstoppels of
graanranden.
De beheerovereenkomst weidevogels kan worden afgesloten wanneer:
x

later wordt gemaaid of beweid zodat het broedsucces en de overlevingskansen van
de kuikens worden verhoogd,

x

akkerland wordt omgezet in grasland waardoor de kwaliteit van de leefgebieden
verbetert,

x

nestbeschermers worden geplaatst,

x

vluchtstroken worden aangelegd.

Beheerovereenkomsten om hamsters te beschermen worden alleen toegepast in gebieden
waar nu nog hamsterpopulaties leven (Limburg en Vlaams-Brabant).
Een beheerovereenkomst botanisch beheer kan worden verleend bij graslanden wanneer:
x

niet wordt bemest en geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt,

x

de maai- of beweidingsdatum worden uitgesteld,

x

de natuurlijke grassen alle kansen krijgen om te overleven tussen de productieve
soorten.

Een beheerovereenkomst botanisch beheer kan worden verleend op akkers wanneer:
x

minder wordt bemest,

x

met toepassing van vruchtwisseling en

x

wanneer akkerkruiden ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Momenteel zijn binnen het studiegebied gebieden aangeduid die voor weidevogelbeheer of
botanisch beheer in aanmerking komen (kaart 4).
Ten zuiden van het Leopoldkanaal stroomafwaarts Moerbrugge tot de kruising met de Damse
Vaart is een groot gebied aangeduid voor weidevogelbeheer. Stroomafwaarts de kruising met
de Damse Vaart zijn gebieden ten noorden en ten zuiden van het Leopoldkanaal afgebakend
voor weidevogelbeheer of botanisch beheer. In het Meetjeslands krekengebied komt de Oude
Haantjesgatpolder in aanmerking voor weidevogelbeheer.

2.2.2.5 Decreet betreffende het integraal waterbeleid
De Europese kaderrichtlijn water, die de basis legt voor een gebiedsgericht en geïntegreerd
waterbeleid, werd in Vlaanderen geïmplementeerd via het decreet integraal waterbeleid van
18 juli 2003 (B.S. 14 november 2003).
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Het basisprincipe van geïntegreerd waterbeleid wordt gedefinieerd in het kader van het
concept duurzame ontwikkeling. Het decreet bevat volgende doelstellingen:
1. de bescherming, de verbetering of het herstel van oppervlaktewater- en
grondwaterlichamen op zo’n wijze dat tegen uiterlijk 22 december 2015 (dit is de
door de kaderrichtlijn water vooropgestelde datum waartegen de in die richtlijn
bedoelde milieudoelstellingen dienen bereikt te worden) een goede toestand van de
watersystemen wordt bereikt.
2. het voorkomen en verminderen van de verontreiniging van oppervlakte- en
grondwater.
3. het duurzaam beheer van de voorraden aan oppervlakte- en grondwater, onder meer
door een duurzame watervoorziening en watergebruik.
4. het voorkomen van de verdere achteruitgang van aquatische ecosystemen, van
rechtstreeks van waterlichamen afhankelijke terrestrische ecosystemen en van
waterrijke gebieden. Deze doelstelling kan onder meer worden gehaald door het
zoveel mogelijk behouden en herstellen van de natuurlijke werking van
watersystemen, door het ongedaan maken of het beperken van het schadelijk effect
van versnippering, door vrije vismigratie te verzekeren en door het hanteren van
technieken van natuurtechnische milieubouw.
5. het verbeteren en het herstellen van aquatische ecosystemen en van rechtstreeks
van waterlichamen afhankelijke terrestrische ecosystemen.
6. het beheer van hemelwater en oppervlaktewater zo organiseren dat:
x

het hemelwater zoveel mogelijk verdampt of nuttig wordt aangewend of
geïnfiltreerd, en dat het overtollig hemelwater en effluentwater gescheiden van
het afvalwater en bij voorkeur op een vertraagde wijze via het
oppervlaktewaternet wordt afgevoerd;

x

verdroging wordt voorkomen, beperkt of ongedaan gemaakt;

x

zoveel mogelijk ruimte wordt geboden aan water, met behoud en herstel van de
watergebonden functies van de oeverzones en overstromingsgebieden;

x

de risico’s op overstromingen die de veiligheid aantasten van de vergunde of
vergund geachte woningen en bedrijfsgebouwen, gelegen buiten
overstromingsgebieden, worden teruggedrongen;

7. het terugdringen van landerosie en van de aanvoer van sedimenten naar de
oppervlaktewaterlichamen, en van het door menselijk ingrijpen veroorzaakt transport
en de afzetting van slib en sediment in het oppervlaktewaterlichaam.
8. het beheer en het ontwikkelen van waterwegen met het oog op de bevordering van
een milieuvriendelijker transportmodus van personen en goederen via de
waterwegen en het realiseren van de intermodaliteit met de andere vervoersmodi en
het bevorderen van de internationale verbindingsfunctie ervan.
9. de integrale afweging van de diverse functies binnen een watersysteem, evenals het
onderling verband tussen de verschillende functies van het watersysteem.
10. het bevorderen van de betrokkenheid van de mens met het watersysteem,
waaronder de verhoging van de belevingswaarde in stedelijk gebied en vormen van
zachte recreatie.
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De beginselen van integraal waterbeleid refereren doorgaans aan internationaal erkende
milieubeginselen (“standstill”-beginsel, preventiebeginsel, voorzorgsbeginsel, “de vervuiler
betaalt”-beginsel, enz.). Om een betere afstemming tussen het waterbeheer en ruimtelijke
planning te garanderen, wordt overigens bepaald dat watersystemen een mede-ordenend
principe vormen in de ruimtelijke ordening.
Een belangrijk instrument van het integraal waterbeleid is de watertoets. De watertoets
geeft uitvoering aan het principe van de integratie door de beoordeling van schadelijke
effecten van handelingen of activiteiten op het watersysteem bij het verlenen van
vergunningen. De watertoets toetst op alle relevante waterhuishoudkundige aspecten (naast
veiligheid en wateroverlast ook chemische en ecologische waterkwaliteit en verdroging). De
vergunningverlenende overheid dient in geval van schadelijke effecten herstelmaatregelen of
compenserende voorwaarden op te leggen of de vergunning te weigeren.
Er werden bepalingen voorzien met betrekking tot de aanduiding en het beheer van
oeverzones. Oeverzones vervullen een functie inzake de natuurlijke werking van
watersystemen of het natuurbehoud of inzake de bescherming tegen erosie of inspoeling van
sedimenten, bestrijdingsmiddelen of meststoffen. In de oeverzones gelden ten minste de
volgende bepalingen:
x

elke vorm van bemesting is verboden met uitzondering van bemesting door
rechtstreekse uitscheiding bij begrazing;

x

het aanbrengen van bestrijdingsmiddelen is verboden, met uitzondering van
rodenticiden die worden aangewend in het kader van de rattenverdelging;

x

er mag geen ruimingsslib op de oeverzone worden aangebracht;

x

grondbewerkingen zijn verboden binnen een meter landinwaarts vanaf de bovenste
rand van het talud van een oppervlaktewaterlichaam;

x

er mogen geen nieuwe bovengrondse constructies worden opgericht, met
uitzondering van die constructies die noodzakelijk zijn voor het beheer van het
oppervlaktewaterlichaam, voor het vervullen van de functie of de functies die werden
toegekend aan het oppervlaktewaterlichaam, van werken van algemeen belang en
van de constructies die verenigbaar zijn met de functie of de functies van de
oeverzone;

x

bij de uitvoering van werken worden bij voorkeur en waar mogelijk de technieken
van natuurtechnische milieubouw gehanteerd.

Naast de oeverzones dienen ook overstromingsgebieden in het bekkenbeheerplan
afgebakend te worden. Dit zijn door bandijken, binnendijken, valleiranden of op andere wijze
begrensde gebieden die op regelmatige tijdstippen al dan niet op gecontroleerde wijze
overstroomt of kan overstromen en als dusdanig een waterbergende functie vervult of kan
vervullen.
Ander instrumenten vormen de onteigening, het recht van voorkoop, de aankoopplicht
en de vergoedingsplicht. Voor de verwerving van onroerende goederen kan het Vlaamse
Gewest overgaan tot een onteigening ten algemenen nutte. Het Vlaamse Gewest heeft een
recht van voorkoop bij verkoop van onroerende goederen die geheel of gedeeltelijk zijn
gelegen in afgebakende overstromingsgebieden en oeverzones. Het recht van voorkoop kan
worden uitgeoefend vanaf de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het
stroomgebiedbeheerplan, het bekkenbeheerplan of het deelbekkenbeheerplan waarin de
oeverzones en overstromingsgebieden worden afgebakend. De eigenaar van een onroerend
goed kan van het Vlaamse Gewest de verwerving daarvan eisen indien hij aantoont dat, ten
gevolge van de afbakening van een oeverzone of overstromingsgebied waarbinnen dit
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onroerend goed is gelegen, de waardevermindering van zijn onroerend goed ernstig is of de
leefbaarheid van de bestaande bedrijfsvoering ernstig in het gedrang komt. Indien een
onroerend goed wordt gebruikt dat binnen een afgebakend overstromingsgebied ligt, kan
van het Vlaamse Gewest een vergoeding worden gevraagd in de mate dat, ten gevolge van
het actief inschakelen ervan door de overheid in de waterbeheersing, inkomstenverlies kan
worden aangetoond.
Het decreet maakt komaf met een administratieve versnippering van het waterbeheer. Zo
wordt de basis gelegd voor een geografische indeling van watersystemen op verschillende
schaalniveaus, met name in stroomgebieden, stroomgebiedsdistricten, bekkens en
deelbekkens. Op het bekkenniveau wordt per bekken een bekkenbestuur en bekkenraad
opgericht. De taak van dit bekkenbestuur omvat onder meer de opstelling van een
bekkenbeheerplan, een bekkenvoortgangsrapport vast te stellen en de afstemming van de
relevante deelbekkenbeheerplannen met het bekkenbeheerplan te onderzoeken. Op
deelbekkenniveau wordt een waterschap opgericht, een samenwerkingsverband zonder
rechtspersoonlijkheid. Taken van dit waterschap, waartoe ook openbare diensten, provincie
en gemeenten kunnen behoren, zijn o.m.:
x

het beheer van de onbevaarbare waterlopen;

x

het beheer van het water voor menselijke aanwending (excl. drinkwater);

x

het beheer en exploitatie van openbare rioleringen en kleinschalige
waterzuiveringssystemen;

x

het beheer van de ondiepe grondwatercyclus (voor zover er geen effect is op andere
cycli).

De voorbereiding en opvolging van het duurzaam waterbeleid gebeurd door de
waterbeleidsnota, stroomgebiedbeheerplannen, bekkenbeheerplannen, deelbekkenbeheerplannen en bekkenvoortgangsrapporten. De waterbeleidsnota legt de krachtlijnen vast van
de visie van de Vlaamse regering op het integraal waterbeleid voor het Vlaamse Gewest in
zijn geheel en per stroomgebied afzonderlijk. De Vlaamse regering stelt voor elk
stroomgebiedsdistrict een stroomgebiedbeheerplan vast welke uiterlijk tegen 22
december 2009 voor het eerst wordt vastgesteld en bekendgemaakt. Het
bekkenbeheerplan en deelbekkenbeheerplan bepalen het integraal waterbeleid voor het
desbetreffende bekken en deelbekken. De beheerplannen werden vastgesteld door het
besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009. Tenminste om de 6 jaar dienen ze
getoetst en zo nodig herzien te worden. Het zijn beleidsplannen die tevens de voorgenomen
acties, maatregelen, middelen en termijnen bepalen om de doelstellingen ervan te bereiken.
Het jaarlijks bekkenvoortgangsrapport beoogt in de eerste plaats de rapportering over de
uitgevoerde elementen van het bekkenbeheerplan en de opgave van de nog te verrichten
activiteiten.
Een eerste uitvoeringsbesluit werd door de Vlaamse regering goedgekeurd op 9 september
2006. Met dit besluit wordt voorzien in de geografische indeling van watersystemen door de
afbakening van de stroomgebieden, bekkens en deelbekkens binnen het Vlaams Gewest.
Daarnaast voorziet het in de formele oprichting van de overlegstructuren op 3 niveaus:
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x

de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) op het Vlaamse niveau,

x

de bekkensecretariaten, de bekkenbesturen en de bekkenraden op het bekkenniveau
en

x

de waterschappen op het deelbekkenniveau.
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Het studiegebied maakt deel uit van het bekken van de Gentse Kanalen en de Brugse
Polders. Er zijn 4 waterschappen actief in het studiegebied: Zwinstreek, Damse Polder - SintTrudoledeken, Brugse Polders Oost en Krekenland.
Op 20 juli 2006 keurde de Vlaamse regering het uitvoeringsbesluit over de watertoets
definitief goed (B.S. 31 oktober 2006). Dit besluit geeft de lokale, provinciale en gewestelijke
overheden, die een vergunning moeten afleveren, richtlijnen voor de toepassing van de
watertoets. Meer informatie over de watertoets is terug te vinden op de website
www.watertoets.be.

2.2.2.6 Wet betreffende de onbevaarbare waterlopen
De wet van 28 december 1967 (B.S. 15 februari 1968) betreffende de onbevaarbare
waterlopen werd door het Vlaams Gewest aangevuld door het decreet van 21 april 1983
(B.S. 15 juli 1983) houdende de ruiming van onbevaarbare waterlopen.
De wet onderscheidt drie categorieën onbevaarbare waterlopen (art. 2):
x

eerste categorie: omvat de gedeelten van de onbevaarbare waterlopen,
stroomafwaarts van het punt waar hun waterbekken ten minste 5.000 ha bedraagt.
Het onderhoud is ten laste van de Vlaamse overheid;

x

tweede categorie: zijn de onbevaarbare waterlopen of gedeelten ervan die noch in de
eerste, noch in de derde categorie gerangschikt zijn. De provincie is verantwoordelijk
voor het onderhoud van deze categorie van waterlopen;

x

derde categorie: zijn de onbevaarbare waterlopen of gedeelten ervan,
stroomafwaarts van het punt waar hun waterbekken ten minste 100 ha bedraagt (=
punt van oorsprong), zolang ze de grens niet hebben bereikt van de gemeente waar
die oorsprong zich bevindt, of waterlopen met een waterbekken van geen 100 ha
maar waarvan het debiet abnormaal verzwaard wordt of waterlopen waarvan het
water met afvalwater is verontreinigd. De derde categorie wordt onderhouden door
de gemeenten.

Kaart 6 geeft de verschillende categorieën waterlopen weer in de omgeving van het
Leopoldkanaal.

2.2.2.7 Wetten betreffende Wateringen en Polders
De wet betreffende de Wateringen (5 juli 1956, B.S. 5 augustus 1956) en de wet betreffende
de Polders (3 juni 1957, B.S. 21 juni 1957) bepalen de inrichting, afbakening en de werking
van de Wateringen en de Polders.
Polders en Wateringen zullen samen met gemeenten, provincie en bevoegde
overheidsdiensten in een waterschap (een samenwerkingsverband zonder
rechtspersoonlijkheid) zetelen, dat instaat voor het integraal waterbeheer van een of meer
deelbekkens.
Binnen het studiegebied komen 7 Polders voor (kaart 6): de Isabellapolder, de Generale Vrije
Polder, de Slependammepolder, de Polder van Maldegem, de Damse Polder en de
Zwinpolder. Binnen het studiegebied komen geen Wateringen voor.
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2.2.2.8

Landschapsbeleid

Het landschapsbeleid wordt geregeld door de wet van 7 augustus 1931 over het behoud van
monumenten en landschappen (gewijzigd bij decreet van 14 juli 1993), door decreet tot
bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten (3 maart 1976, gewijzigd op 21
november 2003), het decreet betreffende de landschapszorg (16 april 1996, gewijzigd door
latere besluiten) en door het decreet houdende maatregelen tot behoud van
erfgoedlandschappen (13 februari 2004).
Een landschap is een begrensde grondoppervlakte met een geringe dichtheid van
bebouwing en een onderlinge samenhang waarvan de verschijningsvorm en de samenhang
het resultaat zijn van natuurlijke processen en van maatschappelijke ontwikkelingen (De Pue
et al., 2008). Een landschap dat van algemeen belang is wegens zijn natuurwetenschappelijke, historische, esthetische of sociaal-culturele waarde, kan worden beschermd
met inbegrip van een overgangszone die deze waarden van het landschap ondersteunt.
Onder dit beschermingstatuut vallen ook de “historisch permanente graslanden”. Een
historisch permanent grasland wordt gedefinieerd als een grasland gekenmerkt door het
langdurig gebruik als graasweide, hooiland, wisselweide ofwel met cultuurhistorische waarde
ofwel met een soortenrijke vegetatie van kruiden en grassoorten waarbij het milieu meestal
wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van greppels, sloten, poelen, een uitgesproken
microreliëf en kwelzones. Scheuren van een dergelijk grasland kan door deze bepaling
worden verboden.
Een stads- of dorpsgezicht wordt gedefinieerd als een groepering van één of meer
monumenten en/of onroerende goederen met omgevende bestanddelen zoals beplantingen,
waterlopen, bruggen, wegen, straten en pleinen, die omwille van hun artistieke,
wetenschappelijke of sociaal-culturele waarde van algemeen belang is.
Een monument is een onroerend goed, werk van de mens of van de natuur of van beide,
dat van algemeen belang is omwille van zijn artistieke, wetenschappelijke, historische,
volkskundige, industrieel- archeologische of andere sociaal-culturele waarde.
In het studiegebied komen onder meer volgende beschermde landschappen en
dorpsgezichten voor (kaart 4):
x

het gebied tussen de Bentillekreek en de Graaf-Jansdijk,

x

het kasteelpark in het centrum van Moerkerke,

x

een gebied rond het centrum van Damme.

De eigenaars, pachtwethouders, opstalhouders en vruchtgebruikers van een voorlopig of
definitief beschermd landschap zijn verplicht door de nodige onderhouds- en
instandhoudingsmaatregelen het in goede staat te houden, niet te ontsieren of te
beschadigen. Hieronder vallen o.a.:
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x

het in stand houden van houtige begroeiingen,

x

het onderhouden en in stand houden van lijn- en puntvormige kleine
landschapselementen zoals, poelen, houtkanten, houtwallen, bomen, bomenrijen en
hagen,

x

het onderhouden en in stand houden van grasland, schraalland en heide,
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x

het onderhouden en in stand houden van aarden wallen, dijken, waterpartijen
grachten en greppels voor zover deze bepalend zijn voor de waarden van het
landschap.

Als belangrijk beleidsdocument werd de landschapsatlas opgesteld door het vroegere
AROHM afdeling Monumenten en Landschappen. Dit is een inventaris van de relicten van de
traditionele landschappen die nog in het Vlaamse landschap op het einde van de 20ste eeuw
aan te treffen zijn. De landschapsatlas geeft dus aan waar de historisch gegroeide
landschapsstructuur tot op vandaag herkenbaar gebleven is. Volgende begrippen werden
gedefinieerd (Hofkens & Roosens, 2001):
x

relictzones zijn gebieden van wisselende oppervlakte met een grote dichtheid aan
punt- of lijnrelicten, zichten en ankerplaatsen en zones waarin de connectiviteit
tussen de waardevolle landschapselementen belangrijk is voor de gehele
landschappelijke waardering. In deze zones zijn de landschappelijke structuren van
bewoning, wegen, kavels of perceelsbeplanting van de traditionele landschappen op
een herkenbare manier bewaard gebleven. Ze zijn bijgevolg rijk aan erfgoedwaarden
en bezitten een relatief hoge landschappelijke gaafheid,

x

ankerplaatsen zijn waardevolle landschappen waar complexen bewaard zijn van
gevarieerde erfgoedelementen (punt- of lijnelementen) die een genetische
samenhang vertonen, d.w.z. ofwel én een ensemble vormen én gaaf zijn én
representatief zijn ofwel uniek zijn. Dit zijn de landschappen van Vlaams belang die,
vooral vanuit fysisch-geografisch, cultuurhistorisch en esthetisch gezichtspunt,
beschermingswaardig zijn,

x

lijnrelicten worden gevormd door lijnvormige landschapselementen die drager zijn
van een cultuurhistorische betekenis,

x

puntrelicten bestaan uit afzonderlijke objecten met hun onmiddellijke omgeving.
Dit zijn niet alleen bouwkundige elementen, maar ook alle bijzondere
landschapselementen.

De indeling van de traditionele landschappen van Vlaanderen geeft de regionale
verscheidenheid van de historisch gegroeide cultuurlandschappen in hun situatie van voor de
grote veranderingen vanaf de 18de eeuw. De indeling steunt op zowel fysische en natuurlijke
kenmerken zoals reliëf en bodemgesteldheid, als op cultuurlandschappelijke kenmerken
zoals bewoningsvormen, landgebruik, percelering en landschapstype.
De relictzones, ankerplaatsen en traditionele landschappen voorkomend binnen het
studiegebied zijn weergegeven op kaart 7.
Het decreet houdende maatregelen tot behoud van erfgoedlandschappen van 13 februari
2004 betekent een belangrijke stap naar een vernieuwd landschapsbeleid. Een tweede spoor
m.b.t. het beschermen van de landschappen wordt mogelijk. Naast de klassieke bescherming
als landschap kunnen erfgoedlandschappen aangeduid worden in de ruimtelijke
uitvoeringsplannen. Erfgoedlandschappen zijn gebaseerd op de ankerplaatsen, de meest
waardevolle landschappen van Vlaanderen, waarin een geheel van verschillende
erfgoedelementen (naast landschappelijke ook monumentale of archeologische) voorkomt.
De aanduiding van ankerplaatsen gebeurt in 2 stappen: een voorlopige en een definitieve
aanduiding.
Binnen het studiegebied zijn nog geen ankerplaatsen definitief aangeduid.
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Naast de verordende bepalingen van het RUP is er de landschapstoets die bij dit decreet
werd ingevoerd. Op die manier wordt een integratie van de landschapszorg in de ruimtelijke
ordening voorgestaan.

2.2.2.9 Regionale landschappen
Een regionaal landschap is een samenwerkingsverband dat door een provincie of op initiatief
van minstens drie gemeenten wordt gestart. Regionale landschappen zijn actief in een streek
met een hoge concentratie aan waardevolle natuurterreinen of landschapselementen. Wat
regionale landschappen zo eigen maakt is de werking op de snijlijnen van natuurbeheer,
natuurontwikkeling en natuurgericht toerisme.
Een regionaal landschap werkt aan de versterking van de kwaliteit van de natuur in een
regio en aan de promotie en uitstraling, onder andere door de verbetering van de
mogelijkheden voor fietsen en wandelen in aantrekkelijke landschappen. Elk regionaal
landschap heeft een jaarprogramma met een minimum aantal activiteiten: onder andere de
verspreiding van een landschapskrant en de organisatie van vormings- en
publieksactiviteiten. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft een toetsings-, opvolgings- en
toezichtstaak. Jaarlijks moet elk regionaal landschap een werkprogramma, een begroting en
een verslag indienen. De Vlaamse MINA-raad en de Vlaamse hoge raad voor natuurbehoud
adviseren de minister over het evaluatieverslag van het Agentschap voor Natuur en Bos.
Het werkingsgebied van het regionaal landschap Meetjesland overlapt met het
studiegebied. Dit regionaal landschap omvat volgende gemeenten: Maldegem, Sint-Laureins,
Eeklo, Kaprijke en Assenede. Het regionaal landschap Houtland is net ten zuiden van het
studiegebied werkzaam, met name in de gemeenten: Jabbeke, Brugge, Damme, Beernem,
Oostkamp, Zedelgem, Torhout, Wingene, Ruiselede en Ichtegem.

2.2.2.10 Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging
door nitraten uit agrarische bronnen
Het decreet van 22 december 2006 (B.S. 29 december 2006) houdende de bescherming van
water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen vervangt grotendeels het
decreet van 23 januari 1991 (B.S. 28 februari 1991) tot bescherming van het leefmilieu
tegen de verontreiniging door meststoffen. Het nieuwe decreet kwam er nadat België werd
veroordeeld wegens een onjuiste uitvoering van de nitraatrichtlijn (91/676/EEG).
Dit decreet heeft tot doel de bescherming van het leefmilieu door de waterverontreiniging die
wordt veroorzaakt of teweeggebracht door nitraten en fosfaten uit agrarische bronnen te
verminderen, verdere verontreiniging van dien aard te voorkomen, bij te dragen tot de
realisatie van een goede toestand van de watersystemen en de beperking van de
luchtverontreiniging als gevolg van de productie en het gebruik van meststoffen (art. 2). Het
gehele grondgebied van het Vlaamse Gewest wordt als kwetsbare zone water aangeduid (art.
6).
Tabel 2 geeft de maximaal hoeveelheden nutriënten, rekening houdend met de
gewasbehoefte, de bodemvoorraad en de mineralisatie, per jaar en per hectare
landbouwgrond, met uitzondering van het opbrengen van kunstmest op landbouwgrond die
permanent overkapt is, die opgebracht mogen worden, met inbegrip van de uitscheiding
door dieren bij beweiding (art. 13 § 1).
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Tabel 2

Bemestingsnormen per jaar per hectare landbouwgrond.

Gewas

P2O5
(kg)

Totale N (kg)

N (kg) dierlijke
mest en andere
meststoffen

N (kg)
uit kunstmest

grasland
maïs

100
90 (2008)
85 (2009)
80

350
275

170
170

250
150

125

125

70

80

0

0

0

80
90

220
275

170
170

150
175

gewassen met
lage N-behoefte
andere
leguminosen dan
erwten en bonen
suikerbieten
andere gewassen

Op zandgronden is de toegelaten hoeveelheid totale stikstof voor graangewassen en maïs
beperkt tot de volgende hoeveelheden, uitgedrukt in kg totale N (art. 13 § 2):
x

vanaf 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008: 270;

x

vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009: 265;

x

vanaf 1 januari 2010: 260.

Het is verboden meststoffen op of in de bodem te brengen, met uitzondering van bemesting
door rechtstreekse uitscheiding bij beweiding (art. 21):
x

tot 5 m landinwaarts vanaf de bovenste rand van een waterloop,

x

tot 10 m landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud van een waterloop die
gelegen is in het Vlaams Ecologisch Netwerk,

x

tot 10 meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud van een waterloop,
als een helling grenst aan een waterloop.

De waterlopen omvatten zowel de bevaarbare waterlopen als de onbevaarbare waterlopen.
Het op of in de bodem brengen van dierlijke mest, andere meststoffen en kunstmest op
landbouwgronden is verboden vanaf 1 september tot en met 15 februari. Voor stalmest of
champost loopt de verbodsperiode van 15 november tot en met 15 januari. Het opbrengen
van dierlijke mest op of in de bodem op zware kleigronden in de polders (zoals aangeduid
door de Vlaamse regering) is verboden van 15 oktober tot en met 15 februari (art. 8).
Vlaanderen wil onder bepaalde voorwaarden meer bemesten zonder afbreuk te doen aan de
waterkwaliteitsdoelstellingen. Daarom diende ze in maart 2007 bij Europa een zogenaamd
derogatieverzoek in. Op 6 november 2007 gaf het nitraatcomité gunstig advies over de
derogatieaanvraag van Vlaanderen. Op 21 december 2007 besliste de Europese Commissie
om het derogatieverzoek in te willigen (www.vlm.be). Op 6 juni 2008 keurde de Vlaamse
regering het derogatiebesluit definitief goed. Tabel 3 geeft de bemestingsnormen voor
percelen onder derogatie. De aangevraagde derogatie heeft een duurtijd tot eind 2010. Een
verlenging van die derogatie door de Europese Commissie is enkel mogelijk wanneer de
waterkwaliteit substantieel verbetert.
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Tabel 3

Bemestingsnorm voor percelen onder derogatie.

Gewasgroep

P2O5 (kg)

grasland
gras + maïs

100
90 (2008)
85 (2009
en 2010)
90 (2008)
85 (2009
en 2010)
80
90

wintertarwe
met
vanggewas
suikerbieten
voederbieten

Totale N
(kg) niet
zand
350
275

Totale N
(kg) zand

N (kg) uit
andere
meststoffen
170
170

N (kg) uit
kunstmest

350
260

N (kg) uit
dierlijke
mest
250
250

275

260

200

170

175

220
275

220
260

200
200

170
170

150
175

250
150

2.2.2.11 Bodemsaneringsdecreet en VLAREBO
Het bodemsaneringdecreet (22 februari 1995, B.S. 29 april 1995 met latere wijzigingen)
werd integraal vervangen door het decreet betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming van 20 oktober 2006 (B.S. 22 januari 2007). Dit decreet beoogt een
wettelijk kader tot stand te brengen dat moet toelaten de beslissingen inzake bodemsanering
op systematische wijze te treffen, de prefinanciering daarvan te verzekeren en de kosten
ervan te verhalen. Om dit te bewerkstelligen voorziet het decreet in een regeling voor de
identificatie van verontreinigde gronden, een register van verontreinigde gronden, een
regeling voor nieuwe en voor historische bodemverontreiniging en een bijzondere regeling
voor de overdracht van gronden. Het decreet kent hierbij belangrijke bevoegdheden toe aan
de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM).
Het decreet werd nader uitgewerkt door het besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling
van het Vlaams Reglement betreffende de bodemsanering (VLAREBO). Dit besluit werd
goedgekeurd door de Vlaamse regering op 5 maart 1996 en gewijzigd door latere besluiten.
Een belangrijke wijziging betreft de invoering van een regeling over uitgegraven bodems
(grondverzetregeling) (12 oktober 2001, B.S. 2 februari 2002). Op 14 december 2007
keurde de Vlaamse regering het nieuwe besluit houdende vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming goed waarbij de
bepalingen in werking traden op 1 juni 2008.
Onder “bodemverontreiniging” verstaat het decreet de aanwezigheid van stoffen en
organismen, veroorzaakt door menselijke activiteiten, op of in de bodem of opstallen (bv.
oude verontreinigde fabrieksgebouwen), die de kwaliteit van de bodem op rechtstreekse of
onrechtstreekse wijze nadelig beïnvloeden of kunnen beïnvloeden. Men definieert “ernstige
bodemverontreiniging” als bodemverontreiniging die een risico oplevert of kan opleveren tot
nadelige beïnvloeding van mens of milieu. Onder “bodem” verstaat het decreet het vaste
deel van de aarde met inbegrip van het grondwater en de andere bestanddelen en
organismen die er zich in bevinden
In het decreet van 20 oktober 2006 zijn voor het eerst bepalingen opgenomen inzake
waterbodems. “Waterbodem” wordt er gedefinieerd zoals in het decreet integraal waterbeleid
als de bodem van een oppervlaktewaterlichaam die altijd of een groot gedeelte van het jaar
onder water staat. Volgens het decreet zal de Vlaamse regering waterbodems met een
ernstige bodemverontreiniging aanwijzen, evenals de gronden die verontreinigd zijn ten
gevolge van de verspreiding van de verontreiniging van de waterbodem of het
oppervlaktewater, waar bodemsanering prioritair moet plaatsvinden. Die prioriteiten kunnen
bepaald worden op basis van de bekkenbeheerplannen. De saneringsverplichting komt ten
laste van de beheerder van de waterbodem of de saneringsaansprakelijke.
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Aangezien waterbodems in het oude decreet niet onder de noemer “bodem” vallen, is er voor
waterbodems geen saneringsplicht. De normen van de VLAREA en VLAREBO zijn niet van
toepassing zolang de waterbodem zich in de waterloop bevindt. Indien de waterbodem uit de
waterloop wordt gehaald (baggerspecie of ruimingspecie) gelden de normen van het
VLAREA. Om de milieukwaliteit van waterbodems na te gaan is er op dit moment enkel het
triade-beoordelingskader dat in geen enkel decreet of uitvoeringsbesluit is vastgelegd.
De waterloopbeheerder heeft geen onderzoeks- of meldingsplicht: hij heeft geen
wettelijke verplichting om periodiek een oriënterend (water)bodemonderzoek uit te voeren.
Indien waterbodemonderzoek wordt verricht, dan geldt voor de waterlopenbeheerder geen
enkele verplichting deze resultaten vrijwillig te melden aan de OVAM. Opname in het register
van de verontreinigde gronden kan dus enkel gebeuren wanneer de waterloopbeheerder in
het kader van behoorlijk bestuur een melding doet bij de OVAM van de aangetroffen
verontreiniging of wanneer derden onderzoeksresultaten overmaken aan de OVAM. Dit geldt
ook voor alle andere oppervlaktewateren (vijvers, grachten, …).

2.2.2.12 Afvalstoffendecreet en VLAREA
Het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (het
afvalstoffendecreet) werd grondig gewijzigd door het decreet van 20 april 1994. Op 17
december 1997 werd door de Vlaamse regering het besluit tot vaststelling van het Vlaams
reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA) goedgekeurd (B.S. 16 april 1998).
Dit besluit bundelde de uitvoeringsbesluiten in het kader van het afvalstoffendecreet. Na
enkele kleinere tussentijdse wijzigingen, voornamelijk om te voldoen aan de Europese
wetgeving, werd het uitvoeringsbesluit op 5 december 2003 (B.S. 30 april 2004) grondig
gewijzigd.
Ruimings- en baggerspecie wordt in de afvalstoffenwetgeving gezien als een afvalstof.
Baggerspecie is het bodemmateriaal afkomstig van het verdiepen en/of verbreden en/of het
onderhouden van bevaarbare waterlopen behorende tot het openbare hydrografisch net
en/of aanleg van nieuwe waterinfrastructuur, met inbegrip van kanalen, havens en dokken.
Ruimingsspecie is het bodemmateriaal afkomstig van het verdiepen en/of verbreden en/of
onderhouden van de bodem van oppervlaktewateren zoals gedefinieerd in titel II van het
VLAREM en voor zover het geen bevaarbare waterlopen of terrestrische bodems betreft.
Onder bepaalde voorwaarden kan deze afvalstof echter als secundaire grondstof voor
hergebruik in aanmerking komen.
Voor het hergebruik van afvalstoffen als bodem gelden de normen zoals bepaald in het
VLAREBO (afhankelijk naargelang het bestemmingstype). Aanvullend worden voor baggeren ruimingsspecie normen gesteld voor de chloorhoudende bestrijdingsmiddelen en de
polychloorbifenylen.
Bagger- en ruimingsspecie kunnen worden uitgespreid in een vijfmeterstrook op de oevers
langs de waterloop waaruit de specie afkomstig is, of in een oeverzone voor zover deze
uitzondering bepaald is in het goedgekeurd (deel)bekkenbeheerplan.
Voorafgaand aan de bagger- of ruimingswerken wordt de te ruimen bagger- of
ruimingsspecie bemonsterd en geanalyseerd. De gegevens inzake herkomst, inclusief de
analyseresultaten, de geschatte hoeveelheid en de bestemming van de bagger- of
ruimingsspecie worden uiterlijk 30 kalenderdagen voor de aanvang van ieder bagger- of
ruimingswerk bezorgd aan de OVAM en aan het gemeentebestuur op het grondgebied
waarvan de bagger- of ruimingsspecie zal worden uitgespreid, en zijn ter inzage van het
publiek. De geplande aanvangsdatum wordt daarbij uitdrukkelijk vermeld. Een aanplakking
dient te gebeuren op het gemeentehuis van de gemeente op het grondgebied waarvan de
specie zal worden uitgespreid.
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Bagger- en ruimingsspecie die niet voldoet aan de normen voor het gebruik als bodem, maar
waarvan de verontreiniging lager is dan 80% van de geldende saneringsnormen, bepaald in
het VLAREBO, mag met het oog op de ontwatering ervan en in afwachting van de afvoer
ervan op de oevers van de waterloop worden gedeponeerd op voorwaarde dat de nodige
maatregelen worden getroffen opdat de bagger- en ruimingsspecie niet vermengd wordt met
de onderliggende bodem en op voorwaarde dat de specie binnen twee maanden vanaf de
bagger- of ruimingswerken wordt afgevoerd naar een daartoe vergunde inrichting.
Ruimings- en baggerspecie kunnen echter ook als bouwstof gebruikt worden. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt tussen het gebruik als vormgegeven bouwstof (bv. de kleifractie van
ruimingsspecie die verwerkt wordt in bakstenen) en niet-vormgegeven bouwstof (bv. in
dijklichamen). Het gebruik is onderhevig aan normen vastgelegd in VLAREA. Hierbij moet
telkens worden nagegaan of de waterbodem toegepast in of als bouwstof aanleiding zou
kunnen geven tot uitloging van de verontreinigende stoffen.
Op 1 juni 2007 werd het ontwerp sectoraal uitvoeringsplan bagger- en ruimingsspecie
principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het uitvoeringsplan vindt zijn wettelijke
basis in de artikelen 35 en 36 van het Afvalstoffendecreet. Het plan komt tegemoet aan de
dringende behoefte om op duurzame wijze om te gaan met baggeren en ruimen, om zowel
nautische, hydraulische als ecologische redenen. Het plan vormt het beleidskader voor de
volgende 10 jaar, en levert tevens een langetermijnvisie op 30 jaar. Het plan heeft onder
meer als doel de historische achterstand inzake het baggeren van de bevaarbare waterlopen
en het ruimen van de onbevaarbare waterlopen weg te werken. Het plan behandelt de
preventiemogelijkheden, de behandelingsmogelijkheden en de eindbestemming van baggeren ruimingsspecie. Concreet geeft het plan acties en maatregelen aan die door de
verschillende betrokkenen (beleidsmakers en uitvoerders) moeten genomen worden om de
doelstellingen te bereiken binnen de planperiode.

2.2.2.13 Decreet houdende vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen
door openbare diensten in het Vlaams Gewest
Door dit decreet (21 december 2001, B.S. 31 januari 2002) is het voor alle openbare
diensten vanaf 1 januari 2004 verboden om gebruik te maken van bestrijdingsmiddelen:
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x

in de openbare parken en plantsoenen;

x

op minder dan 6 m van de waterlopen, vijvers, moerassen of andere
oppervlaktewaters;

x

op wegbermen, bermen en andere terreinen van het openbaar domein die deel
uitmaken van de weg of erbij horen, autosnelwegen, waterwegen en spoorwegen
inbegrepen;

x

in natuur- en bosgebieden of kwetsbare gebieden zoals vallei- en brongebieden,
zoals bedoeld in het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
en in het bosdecreet;

x

op de terreinen die al dan niet behoren tot het openbaar domein, waarvan een
overheid eigenaar, vruchtgebruiker, pachter, opstalhouden of huurder is en die voor
openbaar nut wordt gebruikt.
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Op 14 juli 2004 (B.S. 20 september 2004) werd door de Vlaamse regering het besluit
houdende nadere regels inzake reductieprogramma’s ter vermindering van het gebruik van
bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaams Gewest goedgekeurd. Het besluit
geeft regels over een gefaseerd reductieprogramma met indiening van stapsgewijze
actieprogramma’s. Door een goedgekeurd reductieprogramma kan een dienst afwijken van
het verbod tot uiterlijk 1 januari 2015.
Op 28 juni 2003 werd door de beheerder van de bevaarbare waterlopen, W&Z, de
beleidsoptie en eerste actieprogramma ter goedkeuring voorgelegd aan de minister bevoegd
voor leefmilieu. Het tweede actieprogramma werd ingediend op 1 juli 2004. Deze
actieprogramma’s bevatten de nodige maatregelen om uitvoering te geven aan het decreet.
De Vlaamse regering trekt financiële stimuli uit voor gemeenten die informatiecampagnes
opzetten ten behoeve van particulieren, met de bedoeling het gebruik van
bestrijdingsmiddelen door de huishoudens terug te dringen.

2.2.2.14 Wet op de riviervisserij
Deze wet (1 juli 1954, B.S. 29 juli 1954 en laatste aanpassingen van 23 december 2005
(B.S. 11 januari 2006) en 7 maart 2008 (B.S. 21 mei 2008)) is enkel van toepassing op de
openbare viswaters en waterlopen waarvan het beheer is toevertrouwd aan het gewest. In
de openbare viswaters mag iedereen vissen die een door de overheid afgeleverde vergunning
(visverlof) in zijn bezit heeft.
Het uitvoeringsbesluit van 20 mei 1992 (B.S. 4 september 1992 en verschillende
wijzigingen) beschrijft een verbod van vissen naar elke soort vis - Paling uitgezonderd gedurende de paaitijd, en meer bepaald: van 1 oktober tot en met 31 mei voor zalmachtigen
en Barbeel; van 1 januari tot en met 31 mei voor Snoek; van 16 april tot en met 31 mei voor
alle andere vissoorten (art. 13). Het is bovendien verboden te vissen van 16 april tot en met
31 mei in alle kanalen, waterlopen en gedeelten daarvan. Bijkomend kan een visverbod
gelden in bepaalde aangeduide zones tussen 1 juni en 15 juli en tussen 1 oktober en 15 juli
ter bescherming van paaiende en pas uitgezette vis (art. 14). Het is verboden te vissen van
twee uur na zonsondergang tot twee uur vóór zonsopgang (art. 16). Uitzondering op art. 13,
14 en 16 zijn de wateren vermeld in bijlage 3 van het besluit.
Er geldt een compleet vangstverbod voor volgende soorten: Beekprik, Bermpje, Bittervoorn,
Grote en Kleine modderkruiper, Kwabaal, Rivierdonderpad, Rivierprik, Steur, Zalm, Zeeforel,
Zeeprik, Vlagzalm, Fint, Elft, Houting, Vetje, Gestippelde alver, Grote marene, en inlandse
kreeft (art. 15). In het kader van het Verdrag van Bern moet hieraan nog Roofblei worden
toegevoegd. De lengten waaronder sommige vissen niet mogen gevist worden en
onmiddellijk en voorzichtig in het water van herkomst moeten worden vrijgelaten, zijn: 15
cm voor Blankvoorn, Rietvoorn; 25 cm voor Serpeling, Beekforel, Winde, Zeelt, Kopvoorn,
Paling; 30 cm voor Karper, Sneep; 40 cm voor Barbeel, Snoekbaars; 45 cm voor Snoek (art.
41).
Het is te allen tijde verboden op de volgende plaatsen te vissen:
x

in de gedeelten van de niet-bevaarbare noch vlotbare waterlopen, die onder
bosbeheer staande bossen doorkruisen;

x

in sluizen;

x

op minder dan 50 m boven en 50 m beneden de stuwen die van vistrappen voorzien
zijn;

x

in de buurt van elke stuw, sluis, verlaat, gat, schuif, watertoevoer en monding van
een zijrivier waarvoor een gebied van visverbod ter plaatse aangeduid;
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x

in de jachthavens, dokken en ligplaatsen (art. 18).

De visfuik en de schietfuik zijn enkel toegelaten in een gedeelte van de Schelde (art. 36).

2.2.2.15 Jachtdecreet
De jacht in Vlaanderen wordt geregeld door het jachtdecreet van 24 juli 1991 (B.S. 7
september 1991) en een vijfjaarlijks besluit van de Vlaamse regering betreffende de jacht in
het Vlaamse Gewest. De bedoeling van het jachtdecreet is in de eerste plaats gericht op het
afstemmen van de belangen van landbouwers en jagers. Het decreet beoogt het
“verstandelijk gebruik” van wildsoorten en hun leefgebieden. Verder regelt het decreet de
mogelijkheid om wildbeheereenheden op te richten.
De Vlaamse regering heeft op 30 mei 2008 het jachtopeningsbesluit voor de periode van 1
juli 2008 tot 30 juli 2013 goedgekeurd. Het bepaalt op welke dieren de komende vijf jaar
mag worden gejaagd, in welke perioden dat mag gebeuren en welke voorwaarden er aan
verbonden zijn.
Dit decreet is enkel van toepassing op soorten die behoren tot het jachtwild (grofwild,
kleinwild, waterwild en overig wild) waarvan voor sommige soorten die een beschermend
statuut hebben de jacht “niet geopend is” (heropening blijft juridisch mogelijk) zoals
Bunzing, Boommarter, Hermelijn, Steenmarter, Wezel. Ook voor een aantal vogelsoorten die
werden opgenomen onder “waterwild” en tevens zijn opgenomen in de conventie van Bonn
(beschermende maatregelen) zoals Bokje, Goudplevier, Krakeend, Kuifeend, Kleine rietgans,
Kolgans, Kuifeend, Pijlstaart, Rietgans, Toppereend, Waterhoen, Watersnip, Wintertaling en
Zomertaling is de jacht “niet geopend”. Met het huidige besluit is de jacht op waterwild
jaarlijks geopend op Wilde eend, Grauwe gans, Canadese gans en Smient. De jacht op
kleinwild is geopend voor Patrijs, Fazant en Haas. De jacht op grofwild is geopend op
Edelhert, Damhert, Moeflon, Wild zwijn en Ree. De jacht op overig wild is geopend op Vos,
Konijn en Houtduif. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om in het kader van de bestrijding,
soorten waarvoor de jacht niet is geopend te bejagen.
Het jachtvoorwaardenbesluit (goedgekeurd op 30 mei 2008) bepaalt o.a. onder welke
klimatologische omstandigheden, op welke locaties en wanneer er mag gejaagd worden en
welke jachtmethoden en jachtmiddelen verboden of toegelaten zijn. Dit besluit regelt tevens
de voorwaarden voor zondagjacht en bijzondere bejaging in geval van schade of
schadevoorkoming.

2.2.2.16 Samenwerkingsovereenkomsten
De samenwerkingsovereenkomst is een vrijwillige overeenkomst die een gemeente of
provincie afsluit met de Vlaamse overheid op vlak van milieu. Samenwerkingsovereenkomsten liepen vanaf 1992 eerst onder de naam van milieuconvenant. Een laatste
overeenkomst was geldig voor de periode 2005-2007 en wordt voortgezet in de nieuwe
samenwerkingsvorm 2008-2013. Het intekenniveau van enkele gemeentes voor de
samenwerkingsovereenkomsten 2005-2007 en 2008-2013 voor enkele clusters/thema’s is
aangegeven in tabel 4.
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In ruil voor het uitvoeren van een aantal taken krijgt een gemeente of provincie financiële en
inhoudelijke ondersteuning van de Vlaamse overheid. De gemeente of provincie die op een
samenwerkingsovereenkomst intekenen verbinden zich ertoe de beginselen van duurzaam
milieubeleid te respecteren. De bepalingen waar ze op intekenen zijn opgedeeld volgens 10
thema’s. Gemeentes die intekenen op de samenwerkingsovereenkomst moeten alle bepaling
van het basisniveau opnemen over alle thema’s heen. Gemeenten kunnen intekenden op een
facultatief onderscheidingsniveau. Het onderscheidingsniveau bestaat uit een lijst van een
zeventigtal acties gequoteerd op punten. Uit deze lijst kiest de gemeente zelf welke acties ze
uitvoert over de verschillende thema’s om de benodigde 35 punten te halen.
Tabel 4

Het intekenniveau bij de samenwerkingsovereenkomsten 2005-2008 en 2008-2013 voor de
clusters/thema water en natuurlijke entiteiten/natuur bij de verschillende gemeentes langs het
Afleidingskanaal van de Leie.

Gemeente

Assenede
Sint-Laureins
Maldegem
Damme
Brugge
Knokke-Heist

Intekenniveau 2005-2007
water
natuurlijke
entiteiten
1
1
niet
niet
2
1
1
niet
1
1
niet
niet

Intekenniveau 2008-20013
water
natuur
1
niet
1
1
1
niet

1
niet
1
1
1
niet

De doelstelling van het thema natuur in de samenwerkingsvorm 2008-2013 is dat de
gemeente zich ertoe verbindt een beleid te voeren dat gericht is op de zorgplicht voor de
natuur en het stopzetten van het verlies van de biodiversiteit, met inbegrip van de
genetische diversiteit, door instandhouding, ontwikkeling en herstel van de natuur en het
natuurlijk milieu en door het duurzaam gebruik van ecosystemen en soorten. Op het
basisniveau is een opvolging van het bermbesluit, het promoten van het gebruik van
streekeigen soorten en autochtoon plantmateriaal en het aanwenden van de code van goede
natuurpraktijk voorzien. Op het onderscheidingsniveau dient de gemeente onder meer:
x

een subsidiereglement uit te werken voor soortbescherming, onderhoud en/of aanleg
van KLE, streekeigen soorten en autochtoon plantmateriaal, gevelbegroening en/of
ondersteuning van natuurverenigingen;

x

uitsluitend streekeigen soorten- en indien beschikbaar autochtoon plantmateriaal –
aan te wenden voor aanplantingen in ten minste landbouw-, natuur-, bosgebied en
bufferzones;

x

een inventarisatie op te maken van de aanwezige KLE’s en een actieplan op te stellen
voor het behoud, het herstel en de aanleg van KLE’s.

De doelstelling van het thema water in de samenwerkingsvorm 2008-2013 luidt “de
gemeente onderschrijft de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal
waterbeleid, zoals opgenomen onder artikels 5 en 6 van het decreet integraal waterbeleid en
de doelstellingen van het pesticidenreductiedecreet en haar uitvoeringsbesluit. De gemeente
voert acties uit van het deelbekkenbeheerplan, ze voert projecten uit en ondersteunt
brongerichte maatregelen zoals hergebruik en infiltratie van hemelwater bij haar inwoners”.
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2.2.2.17 Decreet betreffende de waterkeringen
Door het decreet betreffende de waterkeringen (16 april 1996, gewijzigd op 28 juni 2002;
B.S. 1 augustus 2002) werd de federale dijkenwet van 18 juni 1979 verruimd van het
Zeescheldebekken tot het gehele Vlaamse grondgebied. Dit decreet is er gekomen na de
hoge waterstanden in de winters van 1993/1994 en 1994/1995.
Het belangrijkste kenmerk van het decreet is de overheid in de mogelijkheid te stellen van
snel te handelen:
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x

er kunnen werken uitgevoerd worden “bij hoogdringendheid” zonder dat er een
onteigeningsprocedure dient gestart te worden;

x

het Vlaamse Gewest kan onteigenen voor alle noodzakelijke waterkeringswerken, het
aanleggen of aanpassen van overstromings- en/of wachtbekkens en de bijhorende
toegangswegen;

x

het Vlaamse Gewest kan tevens onteigenen voor “bijbehorende werken van
natuurtechnische milieubouw en recreatie”.
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2.3

Andere projecten en/of studies m.b.t. het beleidskader

2.3.1 Beleidsplan Leopoldkanaal
Het beleidsplan van het Leopoldkanaal (AWZ - Afdeling Bovenschelde, zonder datum)
vermeldt: “de natuurwaarden van het kanaal dienen maximaal behouden te blijven; dit kan
enkel gebeuren door de huidige toestand zoveel mogelijk te bewaren”.
Er wordt gesteld dat voor het behouden van de vispopulatie een maximaal behoud van alle
natuurlijke oevers in het kanaal vereist is.
Tevens wordt er aangegeven om “bij de eerstvolgende boomverjonging over te gaan tot de
aanplanting van eiken”.

2.3.2 Groenbeheerplan W&Z en AWV
Door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en W&Z is een groenbeheerplan opgesteld
voor de verjonging van de bomenrijen langs het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal van
de Leie tussen Jacksenbrug en Dudzelebrug (AWV, 2003). De bomenrijen op de middenberm
tussen de twee kanalen worden niet onmiddellijk verjongd. Om een complete kaalkap te
voorkomen worden bomenrijen aan de kant van het Leopoldkanaal niet op eenzelfde tijdstip
geveld als bomenrijen aan de tegenoverliggende kant van het Afleidingskanaal van de Leie.
De bomenrijen langs de water- en landzijde van een jaagpad dienen op hetzelfde ogenblik te
worden vervangen.
Verjongingen langs de gewestwegen (T300 en N378) zijn het meest dringend. De bomenrijen
aan de kant van het Leopoldkanaal tussen Jacksenbrug en Sifonbrug en tussen
Oostkerkebrug en Dudzelebrug zullen dan ook eerst worden aangepakt.
Voor het Agentschap Wegen en Verkeer geldt volgende fasering:
1. kant Leopoldkanaal tussen Oostkerkebrug en Dudzelebrug (gerealiseerd tijdens de
winter 2005-2006; foto 32),
2. kant Leopoldkanaal tussen Platheulebrug en sifon (gerealiseerd tijdens de winter
2007-2008),
3. kant Leopoldkanaal tussen Molentjesbrug en Platheulebrug,
4. kant Leopoldkanaal tussen Jacksenbrug en Molentjesbrug.
Voor het W&Z geldt volgende fasering:
1. kant Afleidingskanaal tussen sifon en Oostkerkebrug,
2. kant Leopoldkanaal tussen sifon en Oostkerkebrug en kant Afleidingskanaal tussen
Platheulebrug en sifon,
3. kant Afleidingskanaal tussen Molentjesbrug en Platheulebrug,
4. kant Afleidingskanaal tussen Jacksenbrug en Molentjesbrug.
Er wordt gestreefd om om de twee jaar een velling door te voeren. Het heraanplanten
gebeurt met verschillende variëteiten van populier. Het aantal aangeplante rijen wordt
verminderd waarbij minimum twee rijen worden behouden. Bovendien wordt de plantafstand
vergroot tot een minimum van 10 m (momenteel 8 m).
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2.3.3 Project Seine-Schelde West
Voor een betere binnenvaartontsluiting van de Vlaamse kusthavens is er het idee om een
aansluiting te voorzien op het tracé van Seine–Schelde via een aangepast Afleidingskanaal
tussen Durmen en Zeebrugge.
Een haalbaarheidsstudie loopt momenteel waarbij wordt nagegaan indien een verruiming van
het Afleidingskanaal technisch, financieel en maatschappelijk haalbaar is. Het project wordt
uitgewerkt op basis van een gabariet klasse Vb met als maatgevend schip een schip van
4500 ton, in enkelrichtingsvaart en met kruisingsplaatsen. De voorziene vrije hoogte voor de
scheepvaart is gebaseerd op drie of vier lagen containers. De kennisgeving van het plan-MER
liep van 7 december 2007 tot 7 januari 2008.
In de kennisgeving worden vijf alternatieven onderzocht (Resource analysis et al., 2007):
x

alternatief 0: omvat enkel het herbouwen van Steenbruggebrug over het kanaal
Gent-Brugge met aanpassing van de directe omgeving,

x

alternatief 0+: omvat de aanpassing van het kanaal Gent-Brugge tussen Beernem en
Brugge voor kruisend scheepvaartverkeer van klasse IV met minimale grondinname
maar duurdere oeververdedigingen,

x

alternatief 0++: houdt de verbreding van het kanaal Gent-Brugge tussen Beernem
en Brugge met ruimere grondinname in,

x

alternatief 1: omvat een aanpassing van het Afleidingskanaal van de Leie en het
Leopoldkanaal door het verwijderen van de middendijk (tussen Afleidingskanaal en
Leopoldkanaal) waarbij een waterpeil van 1,5 m TAW wordt ingesteld tussen
Zeebrugge en Durmen,

x

alternatief 2: omvat een aanpassing van het Afleidingskanaal van de Leie en het
Leopoldkanaal door het verwijderen van de middendijk waarbij een waterpeil van 3,5
m TAW wordt ingesteld tussen Zeebrugge en Durmen,

x

alternatief 3: omvat de aanpassing van het Afleidingskanaal van de Leie met
verbreding op de linkeroever waarbij een waterpeil van 3,5 m TAW wordt ingesteld
tussen Zeebrugge en Strobrugge en 5,6 m TAW op het traject Balgeroeke –
Strobrugge. In dit scenario blijft het Leopoldkanaal met het huidig peil behouden.

In het ontwerp plan-MER worden de effecten van de verschillende alternatieven beschreven.
Door het belang aan de problematiek m.b.t. waterhuishouding wordt geconcludeerd dat het
behoud van een tweekanalenstelsel de voorkeur geniet. Alternatief 3 werd in het ontwerp
plan-MER dan ook geoptimaliseerd naar ruimte-inname toe door onder meer het uitbreiden
van bak- en gemengde profielen, het innemen van een deel van de middenberm en het
gebruik van beweegbare bruggen (Resource analysis et al., 2008).
Tevens worden verschillende varianten aangegeven voor de wijze waarop het
Afleidingskanaal wordt aangesloten op de achterhaven van Zeebrugge:
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x

door een verbinding tussen het Afleidingskanaal en het Boudewijnkanaal ter hoogte
van de zuidelijke begrenzing van het havengebied,

x

via het doortrekken van het kanaal langsheen het havengebied van Zeebrugge met
aansluiting aan het havenareaal ter hoogte van het Verbindingsdok,

x

door het aansluiten op de achterhaven via het in aanbouw zijnde zuidelijk
insteekdok.
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2.3.4 Maatschappelijke impactstudie voor de ontsluiting van de
Vlaamse kusthavens (MaIS)
De doelstelling van deze studie was het verbeteren van de binnenvaartverbinding tussen de
kusthavens en het hoofdwaterwegennet. De studie werd gekaderd binnen de bepalingen van
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, waar de bindende bepalingen inzake
waterwegeninfrastructuur drie opties geven voor de realisatie van een waterweg met
internationale betekenis voor de verbinding van Zeehavens. De opties zijn een verbetering
van het kanaal Gent-Brugge, de verbinding tussen Zeebrugge en het kanaal Gent-Terneuzen
en de uitbouw van kustvaart. De evaluatie werd op een integrale manier benaderd vanuit het
begrip duurzame ontwikkeling. Hierdoor werden ook de mogelijke negatieve impacts op
sociaal, cultureel, economisch en milieugebied onderzocht (AWZ – Afdeling Bovenschelde &
Afdeling Waterwegen Kust, 2001).
De studie geeft een evaluatie voor: de kustvaart, het opwaarderen van het kanaal GentBrugge tot 2000 ton, het opwaarderen van het Afleidingskanaal van de Leie tot 4400 ton en
de aanleg van een nieuw kanaal langs de N49 (4400 en 9000 ton).

2.3.5 Natuurcompensaties achterhaven Zeebrugge
Door de ontwikkeling van de achterhaven van Zeebrugge worden gebieden die ecologische
bescherming genieten door de EU-Vogelrichtlijn en door het decreet natuurbehoud
aangesneden. De Vlaamse regering heeft in 2000 de verdere ontwikkeling van de
achterhaven goedgekeurd met als voorwaarde dat de gronden die hiervoor worden
aangesneden en die ecologisch beschermd zijn, gecompenseerd worden. Op 4 maart 2005
heeft de Vlaamse regering een overeenkomst tussen het Vlaams Gewest, de Maatschappij
der Brugse Zeevaartinrichtingen (het Havenbedrijf) en de Vlaamse Landmaatschappij
goedgekeurd. Er is beslist om 362 ha natuurcompensaties te realiseren; verdeeld over 65 ha
moeras, 144 ha grasland met zilte elementen, 144 ha poldergrasland en 9 ha brakke plas.
Het is niet voldoende dat gronden planologisch aangeduid zijn als bv. “poldergrasland” of
“brakke plas” want de habitats moeten effectief worden gerealiseerd op gronden die
momenteel vaak nog als akker in gebruik zijn. De VLM zal de inrichtingswerken op het
terrein uitvoeren en is verantwoordelijk voor het beheer van de lokale grondenbank. Voor
het zoeken van gebieden voor de natuurcompensatie werden 10 zoekzones afgebakend in de
regio Zeebrugge-Oudenburg.
Tussen het Afleidingskanaal van de Leie en het Boudewijnkanaal liggen drie zoekzones: (1)
de Dudzeelse polder, (2) de polder tussen Dudzele en Damme en (3) de put ten noordoosten
van Vlissegem en de Eendenkooi Ter Doest. 80 ha grasland met zilte elementen dienen te
worden gecompenseerd in de zoekzone van de Dudzeelse polder; 96 ha poldergrasland in de
polder tussen Dudzele en Damme en 9 ha brakke plas in de put ten noordoosten van
Vlissegem en de Eendenkooi Ter Doest.

2.3.6 AX-autoweg
De geplande AX-autoweg zal zorgen voor een verbinding tussen de N49-E34 in Westkapelle
en de N31 Brugge-Zeebrugge (kruispunt Blauwe Toren). Het project zorgt voor een
rechtstreekse verbinding over de weg tussen Antwerpen en de haven van Zeebrugge.
De passende beoordeling van alle onderzochte tracévarianten concludeerde dat de weg kan
leiden tot een significante of mogelijk significante negatieve impact op enkele kwalificerende
vogelsoorten van het SBZ “Poldercomplex”, met name Kolgans en Kleine Rietgans.
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De negatieve impact wordt veroorzaakt door:
x

inname van waardevolle ecotopen bij de aanleg van de infrastructuur,

x

geluidsverstoring op een vrij belangrijke oppervlakte aan foerageergebieden,

x

mogelijke barrièrewerking wanneer de AX begeleidende bomenrijen zou krijgen.

De passende beoordeling geeft tevens aan dat er geen redelijke alternatieve oplossingen zijn
en toonde dwingende redenen van openbaar belang aan. Hierdoor dienen compenserende
maatregelen te worden genomen welke worden bestudeerd door het Agentschap
Infrastructuur, ANB en VLM. Zoekzones voor deze compensatie zijn het gehele gebied binnen
de aankoopperimeter van het erkend natuurreservaat te Damme (stadswallen), het gehele
gebied binnen de aankoopperimeter van het erkend natuurreservaat Fort St-Donaas te
Knokke en, als reservegebied, de Palingpotweiden te Knokke-Heist.

2.3.7 Ronselaerebeekproject
Door de uitbouw van de achterhaven van Zeebrugge werd de Heistse Ader, die voor de
afwatering van 1200 ha zorgt, afgedamd. Het gehele westelijke stroomgebied van de
Zwinpolder raakte hierdoor waterbeheerkundig ontwricht. De gevolgen zijn duidelijk te
merken door een gebrek aan afwatering in een woongebied te Dudzele (voornamelijk wijk
Kruisabele). Afwatering via de Ronselaerebeek moet de wateroverlast verhelpen. Om de
afvoer via de Ronselaerebeek te verbeteren werd de beek over een traject van 3,5 km
verbreed. Bij de herinrichting van de Ronselaerebeek werden geleidelijke overgangen aan de
oevers en werd een wachtbekken voorzien (foto 127-128). Bovendien werden 5 paaiplaatsen
en een Dewit-vispassage aangelegd. In de polderweilanden te Dudzele werd een nieuw
waterpeilbeheer ingesteld via een bypass.

2.3.8 Natuurverbindingsgebieden in het Meetjeslands krekengebied
In het provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen (provincie Oost-Vlaanderen,
2004) worden 2 natuurverbindingsgebieden voorgesteld binnen het Meetjeslands
krekengebied. Provincie Oost-Vlaanderen besloot om het Meetjeslands krekengebied te
nemen als een pilootgebied om ervaring op te doen voor andere gebieden. De doelstellingen
van de “voorstudie gebiedsvisie ten behoeve van de afbakening, inrichting en beheer van de
natuurverbindingsgebieden in het Meetjeslands krekengebied” zijn (Haskoning, 2005):
x

het komen tot een concrete, onderbouwde afbakening van het
natuurverbindingsgebied Meetjeslands krekengebied,

x

het opstellen van een gebiedsvisie inzake inrichting en beheer van de voorgestelde
natuurverbindingsgebieden,

x

concrete vertaling van deze gebiedsvisie op het terrein in het projectgebied en het in
beeld brengen van de doelstellingen en maatregelen op gedetailleerde
overzichtskaarten.

De studie selecteert een aantal gidssoorten en aandachtsoorten kenmerkend voor het
Meetjeslands krekengebied en beschrijft vier verbindingsmodellen. Er wordt aangeven welke
verbindingsmodellen aangewezen zijn bij de verbinding van de verschillende
natuuraandachtsgebieden. Tevens worden een aantal beheer- en inrichtingseisen
voorgesteld.
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2.3.9 Euregio-beleid
De Europese Commissie erkende het fenomeen van grensoverschrijdende samenwerking.
Het bestaan van de grenzen leidt immers in het algemeen tot een situatie van economische
achterstand in de grensregio’s. De Europese Commissie startte daarom in 1990 met de
financiële ondersteuning van grensgebieden.
Voor de Euregio-Scheldemond bestaat tussen de Vlaamse gemeenschap, Nederland en alle
betrokken provincies (West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Zeeland) een overeenkomst
voor de uitvoering van Interreg-programma’s.
In eerste instantie werd een inventaris opgesteld die de bestaande kennis van het gebied
inzake ecologie (Decleer, 1992), bodem en landschap (Ampe & Marius, 1992),
watersystemen (Walraevens & Vermoortel, 1992) en toerisme (WES, 1992) in beeld bracht.
In een tweede fase werden de leemten in de kennis opgevuld: er werd een
grensoverschrijdende cultuurhistorische landschappenkaart (Kerrinckx et al., 1995) en een
ecologische prioriteitenkaart (Decleer & Kuijken, 1994) ontworpen. In een volgende fase
werd werk gemaakt van het opstellen van gebiedsvisies voor vier grensoverschrijdende
kerngebieden (dit zijn gebieden waar de landschappelijke en ecologische waarde het grootst
zijn): de Zwinstreek (Cosyns, 1996), het gebied Sint-Kruis-Watervliet (Soresma &
Oranjewoud, 1995), het gebied Braakman-Assenede (Soresma & SBW, 1995) en het gebied
Koewacht-De Klinge (LB&P Ecologisch advies & Econnection, 1996). Dit alles resulteerde in
het opmaken van een beleidsplan voor het grensoverschrijdend krekengebied. De
doelstelling van het beleidsplan wordt als volgt omschreven: “het duurzaam beschermen en
waar nodig herstellen van de cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarden in
het krekengebied, mede gelet op de belangen van de landbouw en met toelating van een
zodanig toeristisch en recreatief medegebruik dat de draagkracht van het gebied niet wordt
overschreden” (Beenhakker et al., 1997).

2.3.10 Natuurontwikkelingsplan voor het krekengebied van SintLaureins
In opdracht van het vroegere AMINAL afdeling Natuur is door het Koninklijk Belgisch
Instituut voor Natuurwetenschappen een natuurontwikkelingsplan voor het krekengebied van
Sint-Laureins opgesteld. Het natuurontwikkelingsplan levert een pakket maatregelen inzake
natuurontwikkeling en een beheerplan voor het natuurvriendelijk beheer en inrichting van
oevers en dijken (De Rycke & Defoort, 1998).
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2.4

Historiek

2.4.1 Leopoldkanaal
De eerste adviezen tot het graven van een kanaal tussen Assenede en de Belgische kust
werd reeds in de 18de eeuw geschreven door graaf von Trauttmansdorff-Weinsberg,
gevolmachtigde minister van de keizer in de Oostenrijkse Nederlanden (De Paepe, 1982).
Het kanaal moest worden gegraven om de waterafvoer in de polders te verzekeren. De
afwatering van de polders was al eeuwen een probleem. In het begin van de 19de eeuw
werd het probleem echter nijpender door de verzanding van het Zwin en de Braakman.
Overstromingen van de polders in 1830 doordat de Nederlanders alle sluizen en stuwen
blokkeerden, zodat geen “Belgisch water” de grens over kon, versnelden de beslissingen. In
1832 trok kanunnik Andries, pastoor in Middelburg (Maldegem), aan de alarmbel met als
resultaat dat er op 18 juli 1832 een Koninklijk besluit kwam en een onderzoekscommissie
werd aangesteld om de afwateringsproblemen te bestuderen.
In 1833 werd een eerste ontwerp van het kanaal voorgelegd. Het kanaal zou beginnen in de
bedding van de Isabellastroom en zou lopen ten zuiden van Sint-Laureins en ten zuiden van
Damme en uitwateren te Blankenberge. Een kanaal tussen Assenede en de Belgische kust
had echter ook een niet te onderschatten militair aspect. Het kanaal kon namelijk fungeren
als een uitstekende verdedigingslinie voor de pas tot stand gekomen (1839) landsgrens. De
vorige ontwerpen gingen dan ook onder druk van de militairen de prullenmand in. Op advies
van de militaire autoriteiten werd een nieuw traject voorgesteld welke het “canal de
Selsaete” noemde. Het kanaal zou immers vertrekken te Zelzate en aansluiten op het kanaal
Gent-Terneuzen en zou ten noorden van Assenede en ten zuiden van Boekhoute en SintLaureins stromen. Vanaf Strobrugge liep het kanaal parallel met en net ten noorden van de
Lieve en waterde uit te Heist. Door discussies i.v.m. het kostenplaatje ging het wetsontwerp
de koelkast in. In 1837 kwam er terug schot in de zaak door het aanstellen van een nieuwe
onderzoekscommissie. Op 23 april 1842 werd het definitieve ontwerp voor de aanleg van het
Leopoldkanaal goedgekeurd. Het definitief ontwerp voorzag een verbinding met de Braakman
i.p.v. met het kanaal Gent-Terneuzen. Bovendien kwam het kanaal in het Meetjesland
noordelijker te liggen. Het Leopoldkanaal werd gegraven (met schop en kruiwagen door
meer dan 1200 mannen) tussen 1843 en 1854 (De Paepe, 1982; Cardon, 1993). Tenslotte
werd in 1938 het kanaal verlengd van de Oesterputbrug tot de Havendijk te Boekhoute (AWZ
- Afdeling Bovenschelde, zonder datum).
Goederenvervoer is er nooit geweest op het Leopoldkanaal. Vroeger kwamen wel platbodem
palingbootjes voor, die uitgerust met kruisnet en katrol in de rietkragen lagen.
Bij de aanleg van het Leopoldkanaal waren twee uitwateringspunten voorzien: een
belangrijkste is gelegen te Zeebrugge en een secundaire bevindt zich aan de Braakman. In
1950 werd de Braakman afgedamd zodat de afwatering uitsluitend via Zeebrugge gebeurde.
Vanaf 1987 is de uitwatering van het gebied fundamenteel gewijzigd. Aan de basis ligt de
bouw van het Isabellagemaal. Dit gemaal zorgt ervoor dat overtollig water rechtstreeks naar
de Braakman kan worden overgepompt. Om echter niet het ganse waterbassin van het
Leopoldkanaal te moeten overpompen is, in 1988, ter hoogte van de Langewegbrug (SintLaureins) een dwarsstuw op het kanaal gebouwd (foto 89). Het oostelijke pand watert af
naar de Braakman, het westelijke naar Zeebrugge. In 1991 werd het Leopoldkanaal tussen
Notelaarsbrug en het Isabellagemaal verbreed en verstevigd met schanskorven om
oeverafkalving als gevolg van de verhoogde afvoersnelheid door de inwerkingtreding van het
gemaal te voorkomen.
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2.4.2 Omgevend gebied
Het landschap in de polders van Damme, Brugge en Knokke-Heist (zeekleigebieden) wordt
bepaald door overstromingen door de Noordzee tussen de 3de en 11de eeuw. Als gevolg
hiervan ontstonden slikken en schorren doorsneden door getijdengeulen. De schorren en
slikken werden begraasd door schaapskuddes. Na ontpoldering en ontzilting konden de
gronden als weiland of akkerland in gebruik worden genomen (Cosyns et al., 1999). Het
typisch landschapsbeeld van onregelmatige, kleinschalige percelering en microreliëf
bestaande uit kreekruggen en poelgronden ontstaat. De bedijking (zowel offensief als
defensief) en de destructie ervan legden het basispatroon van het landschap vast. Op de
Ferrariskaarten (foto 2) overwegen moerassige weilanden in het gebied. Het aandeel
moerassige weiden bleef gelijk tot begin 20ste eeuw. Nadien werden tal van weilanden
omgezet naar akkers, genivelleerd of gescheurd en heringezaaid. Tevens verdwenen vele
kleine landschapselementen zoals knotbomen, hagen, veedrinkpoelen en
hoogstamboomgaarden.
De polders van Sint-Laureins en Assenede werden minder beïnvloed door de overstromingen
van voor de 11de eeuw. Aanvankelijk was een uitgestrekt moeras met veenvorming ontstaan
(Decleer et al., 1996). Vanaf de 13de eeuw hadden overstromingen vanuit de Westerschelde
een belangrijke impact op het landschap. Het veenlandschap verdwijnt hierdoor en wordt
vervangen door slikken en schorren doorsneden door getijdengeulen. Door de aanleg van
dijken werd het land uiteindelijk herwonnen. Het tot stand komen van het Leopoldkanaal
zorgde voor een betere afwatering van de streek. Na de tweede wereldoorlog werd de
kleinschaligheid van het landschap aangetast: de percelen werden aan elkaar aangesloten;
talrijke graslanden werden opgehoogd en omgezet naar akkers; het microreliëf in graslanden
verdween; kreken, sloten en veedrinkpoelen werden opgevuld; hier en daar werden
dijksegmenten afgegraven; hoogstamboomgaarden en houtkanten verdwenen.
De zandstreek bestond in de Middeleeuwen uit een afwisseling van ontgonnen gebieden,
heidegebieden en uitgestrekte bossen. De heidegebieden (ook wel velden of wastines
genaamd) waren ontstaan door een degradatie van het oorspronkelijke bos en bestonden uit
een mozaïek van droge en natte heide, heischrale graslanden, moeras, ijle bosjes, struwelen
en vijvers. Volgens Verhulst (1995) ontwikkelde zich net ten zuiden van Sint-Laureins één
van de allergrootste, aaneengesloten heidegebieden van het middeleeuwse graafschap
Vlaanderen. Een eerste belangrijke ontginning van de wastines en bossen gebeurde in de
10de tot 13de eeuw door een bevolkingstoename. Tussen de 13de en 18de eeuw nam de
oppervlakte aan bosareaal gevoelig toe. Zo ontstond net ten zuiden van Sint-Laureins een
groot boscomplex met een oppervlakte van 1.100 ha in 1775 (Tack et al., 1993). Tengevolge
een bevolkingsexplosie in de tweede helft van de 18de eeuw ontstond er een groot nijpend
tekort aan voedsel en hout. Hierdoor gebeurden terug grootschalige ontginningen van
bossen en wastines. De perceelsgrenzen van de akker- en weidegebieden werden afgeboord
met houtkanten, voornamelijk door Zwarte els en verschillende wilgensoorten. Dit leverde
een erg gesloten landschap (“bocagelandschap”) op met slechts zeer gering doorzicht (foto 1
en 121). Tot kort na de tweede wereldoorlog bleef het oorspronkelijke bocagelandschap
grotendeels intact. Omwille van schaalvergroting in de landbouw en hoge loonkost werd het
landschap op slechts enkele tientallen jaren tijd “uitgekleed” en open.
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2.5

Abiotische gegevens

2.5.1 Geologie
Het tertiair substraat dagzoomt nergens in het studiegebied. Tijdens de voorlaatste ijstijd
(Riss ijstijd; 200.000 tot 180.000 jaar geleden) werden de tertiaire afzettingen uitgeschuurd.
Gedurende de ijstijden waren grote hoeveelheden zeewater onder de vorm van sneeuw en ijs
opgeslagen in de poolkappen. De zeespiegel lag toen lager dan tegenwoordig; tijdens de Riss
ijstijd zo’n 130 m (Decleer et al., 1996). Gedurende duizenden jaren was Vlaanderen
vergelijkbaar met de boomloze vlakte van Siberië of Alaska. Er was een toendravegetatie
aanwezig en de bodem bleef tot op geringe diepte bevroren (permafrost). Door een groter
verval ging het water in de rivieren sneller stromen en schuurde brede valleien uit. Relevant
voor het studiegebied is de Vlaamse Vallei. De Vlaamse Vallei is het oerstroomdal die de
verbinding vormde tussen de rivieren van het Scheldebekken en de Noordzee; van de
Westerschelde was toen nog geen sprake. De Vlaamse Vallei werd tot zo’n 20 tot 25 m onder
het huidig zeeniveau uitgeschuurd (Van Strydonck & De Mulder, 2000). Tijdens het RissWürm interglaciaal verhoogde de temperatuur en steeg de zeespiegel tot ongeveer 4 m
boven het huidige peil. Hierdoor raakte de Vlaamse Vallei gedeeltelijk opgevuld met
estuariumsedimenten. Tijdens de laatste ijstijd (Würm ijstijd; 120.000 tot 12.000 jaar
geleden) werden in zuidoostelijk richting grote hoeveelheden zand en löss weggeblazen uit
het, toen droogliggende, Noordzeebekken. De zwaardere korrels kwamen niet ver
landinwaarts. De kustvlakte en de Vlaamse Vallei werden dan ook voornamelijk opgevuld
met dit zandig materiaal (Rottier & Arnoldus, 1984). Deze opvulpakketten, de zogenaamde
dekzanden, kunnen tot 30 m dik zijn. De accumulatie gebeurde niet homogeen want er zijn
reliëfverschillen waar te nemen. Zo werden een aantal oost-west gerichte dekzandruggen
opgebouwd soms met een lengte van tientallen kilometers en een breedte van 100 tot 3.000
m. In het studiegebied is de rug Sint-Laureins-Boekhoute, waarop de Graaf-Jansdijk ligt, de
meest representatieve (Daels & Heyse, 1995). Door de zandige opvulling moest een
reorganisatie gebeuren van het riviernetwerk. De dekzanden zorgden voor afdammingen van
rivieren uit het zuiden, dit leidde tot lokale grondwaterstijging, moerasvorming en
veenafzettingen. De Schelde werd gedwongen om een doorgang te zoeken in noordoostelijke
richting (Van Strydonck & De Mulder, 2000).
10.000 jaar geleden begon de atmosfeer weer op te warmen. Hierdoor steeg het zeeniveau
en het grondwaterpeil. Ongeveer 6.000 jaar geleden kwam de Atlantische Oceaan in
verbinding met de Noordzee door de doorbraak van het Nauw van Calais. Doordat de warme
Golfstroom vanaf toen kon doordringen tot de Noordzee werd het klimaat zachter en
vochtiger, wat de ontwikkeling van loofbos mogelijk maakte. Bovendien zorgde het voor een
grotere invloed van eb en vloed (Rottier & Arnoldus, 1984).
Vanaf dan volgt een periode met verschillende transgressies en regressies. Transgressies zijn
perioden waar een uitbreiding van de zee over het land plaats grijpt terwijl regressies
perioden zijn waar de zee zich terugtrekt. In het westelijk gedeelte van het studiegebied
deden zich overstromingen voor tussen 6.000 tot 4.000 jaar geleden en worden de Calaistransgressies genoemd (de afzettingen van Calais). Daarna volgde een periode met een
zeespiegeldaling. Een volgende periode met overstromingen, de Duinkerke-transgressies,
startte zo’n 2.200 jaar geleden. Door de overstromingen van de zee veranderde de Vlaamse
kustvlakte in een slikken- en schorrengebied. Tijdens regressies werden de slikken en
schorren van de zee afgescheiden door een duinengordel, zodat een uitgestrekt
zoetwatermoeras ontstond en veenontwikkeling (opeenstapeling van niet verteerde
plantenresten) begon. Gedurende de overstromingen werden de venen voor een belangrijk
deel geërodeerd (Ameryckx, 1954).
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De oudlandpolders zijn polders waar sedimenten van de Duinkerke II-transgressie
dagzomen. Duinkerke II begon op het einde van de 3de eeuw. De volledige kustvlakte raakte
overspoeld. Gedurende die fase werd een sterk vertakt net van getijdengeulen in het veen
en in de onderliggende sedimenten uitgeschuurd, terwijl tussen deze geulen veenplaten
bleven bestaan. De geulen werden vooral opgevuld met min of meer zandige materialen,
terwijl de veenplaten bedekt werden door kleiige afzettingen (Ameryckx, 1954 en Ameryckx,
1958). Binnen het studiegebied is oudland terug te vinden tussen Damme en Oostkerke en
t.h.v. de Molenkreek in Middelburg (kaart 8b).
Bij de middellandpolders dagzomen Duinkerke III-sedimenten (meer bepaald de Duinkerke
IIIA-sedimenten). Deze transgressie dateert van de 11de eeuw en heeft zich uitgebreid vanuit
twee inbraakzones: de streek van Nieuwpoort en de streek van het Zwin (Ameryckx, 1954
en Ameryckx, 1958). Middellandpolders komen binnen het studiegebied voor langs het
Leopoldkanaal tussen Zeebrugge en Oostkerke (kaart 8b).
In de Zwinstreek deed zich een nieuwe transgressie voor in 1134 (ook wel Duinkerke IIIBtransgressie genoemd). Door deze transgressie overstroomde het oostelijk deel van de
Vlaamse kustvlakte, evenals Walcheren en Noord- en Zuid-Beveland. Het toenmalig
dijkenstelsel fungeerde als een soort trechter waardoor de kracht van het water werd
versterkt (Ameryckx, 1954). Vanuit het Zwin werd aldus een diepe, vrij smalle geul
uitgeschuurd die tot het latere Damme reikte. De polders die toen overstroomden vormen de
nieuwlandpolders. Binnen het studiegebied zijn dit de gebieden aan beide zijden van het
Leopoldkanaal tussen Jacksensbrug en de sifon (kaart 8b).
Traditioneel wordt er in de literatuur gewag gemaakt van de verschillende Duinkerketransgressies. Gedetailleerder onderzoek laat echter uitwijzen dat de duidelijk gescheiden
transgressie- en regressiefasen niet kunnen worden onderscheiden. Er is eerder sprake van
een min of meer constante mariene druk (Allemeersch, 1984).
Het westelijk deel van het studiegebied (Meetjeslands krekengebied) werd minder beïnvloed
door de Duinkerke-transgressies maar kende na de 13de eeuw overstromingen. Dit heeft te
maken met de vorming van de benedenloop van de Schelde. Belangrijke, relatief recente,
overstromingen zijn de Sint-Elisabethvloed (1404) en moedwillige inundaties (o.a. tijdens de
Tachtigjarige oorlog van 1568 tot 1648) (Decleer et al., 1996).
In een deel van het studiegebied, namelijk in het oostelijk deel van Damme, Maldegem en
het westelijk deel van Sint-Laureins, dagzomen de zandige opvulsedimenten (kaart 8b). Dit
gebied behoort dan ook tot de zandstreek (Ameryckx, 1958 en Sys & Vandenhoudt, 1974).
Een overzicht van de geologische opbouw van de zandstreek, het middelland en het oudland
is weergegeven op Figuur 2.
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Figuur 2

Geologische doorsnede van de zand- en polderstreek (naar Ameryckx, 1958).
1: gebroken grond, 2: Duinkerke IIIB-afzettingen, 3: Duikerke II-klei, 4: Duinkerke II-zand, 5:
Duinkerke I-afzettingen, 6: Veen, 7: Venig materiaal, 8: Pleistoceen zand, 9: Tertiair klei-zand complex,
10: vergraven zone.

2.5.2 Reliëf
De polders hebben een zeer zwak reliëf. De gemiddelde hoogteligging is ongeveer 4 m, met
als hoogste punten 5 m en als laagste 2 tot 3 m. Het hellingspercentage bedraagt maximaal
1 % en ligt vooral tussen 0 en 0,5 %. De weinig zwakke hellingen zijn vooral NW- en Ngericht. Vanuit de zandstreek naar de polderstreek toe is er een flauwe tot zeer flauwe
helling. Lokaal komt een microreliëf van ruggen en kommen voor. In gebieden met een
veenlaag in de ondergrond kan het veen inklinken als gevolg van verdroging of door de druk
van de kleilaag die werd afgezet (de zogenaamde poelgronden). In de geulen werd het veen
weggespoeld en bezonk vooral zand. Dit had als gevolg dat de zandige kreekbeddingen op
hun oorspronkelijk niveau bleven liggen (de zogenaamde kreekruggen). Het reliëf is dus
omgekeerd en wordt aangeduid met reliëfinversie (Figuur 3). Dit verschijnsel is vooral
uitgesproken in het oudland (Ameryckx, 1958). In het middelland en de nieuwlandpolders
van de Zwinstreek is dat verschijnsel minder of zelfs niet meer merkbaar door de afzetting
van recentere kleilagen.

Figuur 3

De inversie van het reliëf in het oudland (naar Ameryckx, 1958).

De nieuwlandpolders van het Meetjesland zijn zeer vlak. De geringe niveauverschillen van
het polderoppervlak zijn meestal niet rechtstreeks zichtbaar. Enkel kreekrestanten
veroorzaken er reliëf doordat deze 0,5-1,5 m lager liggen dan het omliggende polderland. Ze
vormen langgerekte laagtes. Soms is er een duidelijke steilrand van voormalige kreekgeulen
aanwezig (foto 91 en 100) met niveauverschillen tot 1 m (Sys & Vandenhoudt, 1974).
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Belangrijke antropogene geomorfologische ophogingen vormen de diverse dijken (foto 9798). In het westelijk deel van het studiegebied werden de eerste dijken aangelegd in de 11de
eeuw. In het Meetjesland werden de meeste dijken aangelegd vanaf 1530. De zeewaarts
gerichte dijkhelling kent een geringere hellingsgraad dan de landwaarts gerichte. Door het
aanleggen van dijken of bij dijkverstevigingen kunnen karrevelden zijn ontstaan. Dit zijn
lager gelegen gebieden parallel aan de dijk doordat grond werd afgegraven (en met behulp
van karren werd afgevoerd). In het studiegebied zijn karrevelden aanwezig net ten zuiden
van de Braamdijk en de Mariapolderdijk.
De zandstreek is een gebied met een vlak tot licht golvend reliëf (van 5 tot 10 m hoog).
Vooral het matig uitgesproken microreliëf is bepalend voor variatie in bodemeigenschappen.
Het reliëf is gekarakteriseerd door een afwisseling van hogere dekzandruggen en depressies
ten gevolge van beekvalleien (Ameryckx, 1958).

2.5.3 Bodem
Het Belgische bodemclassificatiesysteem is morfogenetisch. De basiseenheid is de
bodemserie. Deze wordt bepaald door de grondsoort (= aard van het moedermateriaal of
textuur), de natuurlijke drainering en de horizontenopeenvolging (= profielontwikkeling). Dit
morfogenetisch classificatiesysteem kon niet toegepast worden in de polders, aangezien de
bodems in deze streek geen profielontwikkeling vertonen. Bijgevolg is de bodemkartering
voor deze gebieden gesteund op een classificatie, die rekening houdt met geomorfologisch
en lithostratigrafische criteria.
De bodemkaart verdeelt het studiegebied in verschillende streken. Binnen deze streken
komen verschillende bodemcategorieën voor. De 5 verschillende streken binnen het
studiegebied zijn: oudlandpolders, middellandpolders, nieuwlandpolders van de Zwinstreek,
nieuwlandpolders van het Meetjesland en de zandstreek. De bodemkaart van het
studiegebied is weergegeven op kaart 8.
In de oudlandpolders en middellandpolders nemen kreekruggen en poelgronden belangrijke
oppervlaktes in. De kreekruggronden omvatten de met zand en klei opgevulde
getijdenkreken. Ze bestaan uit slibhoudend zand tot lichte klei dat met de diepte overgaat in
een lichter materiaal. De poelgronden omvatten de met klei bedekte en ingeklonken
veeneilanden. Ze zijn opgebouwd uit zware klei rustend op veen; naar de kreekruggronden
toe wordt de klei iets lichter.
Oudlandpolders bevinden zich binnen het studiegebied vooral ten noorden en noordwesten
van Damme. De bodems van de kreekruggen van de oudlandpolders omvatten vooral het
A5-type. Deze bodems bestaan uit zware klei tot klei die tussen 60 en 100 cm diepte
overgaat in lichter materiaal. Dergelijke gronden bezitten in het gehele profiel
gleyverschijnselen. Het kalkgehalte is aanzienlijk in de diepere horizonten, hoewel de
bovengrond kalkloos kan zijn. Het kalkgehalte is des te hoger naarmate het materiaal
kleiiger is. Bijna nooit vindt volledige uitdroging plaats. De poelgronden in het oudland
omvatten vooral het B1-en B2-type. Deze bodems bestaan uit zware klei die op meer dan
100 cm diepte of tussen 60 en 100 cm diepte rust op veen. De bovengrond van deze
gronden is meestal ontkalkt; de diepere horizonten zijn kalkhoudend tot kalkrijk. Het
gemiddeld kalkgehalte is aanzienlijk lager dan bij de kreekruggronden, door het feit dat de
poelgronden meer onderhevig waren aan ontkalking (eeuwenlange weidevegetatie, lage
natte ligging). De vettige, zeer plastische zware klei van de diepere horizonten heeft weinig
of geen structuur. Er is nooit een complete uitdroging en vrij dikwijls wateroverlast. Op de
overgang van het oudland met de zandstreek (ten noordoosten van het centrum van
Damme) komt overdekt pleistoceen voor (Pb2). Deze bodems bestaan uit zware klei (60 en
100 cm dikte), rustend op veen, waarbij het Pleistoceen op minder dan 130 cm diepte
voorkomt.
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De overdekte kreekruggen van de middellandpolders omvatten vooral het Dl5- en het D2type. Het Dl5-type is opgebouwd uit een bovenlaag bestaande uit lichte klei tot zavel (20-40
cm) rustend op Duinkerken II-klei die tussen 60 en 100 cm overgaat in lichter materiaal. Het
D2-type bestaat uit lichte klei tot zavel die op meer dan 60 cm diepte overgaat tot zand.
Overdekte poelgronden omvatten vooral het Fk1-type, dit zijn kleibodems (20-40 cm)
rustend op zware Duinkerken II-klei.
In het nieuwland van de Zwinpolders zijn volgende bodemtypes aanwezig: schorpolders,
geulpolders, kreekruggen, overdekt pleistoceen en lichte gronden met een storende laag. De
schorpolders bestaan vooral uit lichte klei (Ba-type) met een dikte tussen 20 en 40 cm en
zijn kalkhoudend. Geulgronden omvatten laagliggende gronden van de niet volledig
opgevulde getijdengeulen en bevatten vooral zware klei met een dikte van meer dan 100 cm
(G2-type). Het overdekt pleistoceen omvat meestal een bovenlaag van zavel (20-60 cm)
rustend op Pleistoceen zand op minder dan 100 cm diepte.
Voor de kartering van de nieuwlandpolders van het Meetjesland werd het morfogenetisch
classificatiesysteem toegepast. Een veel voorkomende bodem is de matig natte kleigrond
zonder profielontwikkeling (Edp). In het westen van deze nieuwlandpolders komt dit
bodemtype enkel voor ten noorden van het Leopoldkanaal. In het oostelijk gedeelte, vanaf
Watervlietbrug, komt dit type voor aan beide zijden van het Leopoldkanaal. Kalkhoudende
zandsubstraten komen enkel meest oostelijk voor. Dergelijke gronden kennen meestal een
goede drainage. Matig natte zandleembodems (Ldp) zonder profielontwikkeling worden
frequent gevonden in deze nieuwlandpolders. Dit type komt in het westen van deze
nieuwlandpolders voor ten noorden van het Leopoldkanaal. Vanaf Sint-Jansbrug tot
Bellekensstraatbrug komt dit bodemtype voor zowel ten noorden als ten zuiden van het
Leopoldkanaal; verder naar het oosten komt deze bodem enkel ten zuiden van het
Leopoldkanaal voor. Ten zuiden van het Leopoldkanaal worden enkele bodemtypes
aangetroffen die elders niet voorkomen zoals matig natte lemige zandgronden (Sdp & Sdh)
en matig natte lichte zandleemgronden (Pdp). Lokaal is natte klei (Edp) te vinden, zoals in
de Oesterput, t.h.v. de Spletkreek, graslanden t.h.v. de Roste Muis, Oude Haantjesgatpolder,
Roeselarekreek, dotterbloemhooiland. Zware klei is binnen de nieuwlandpolders van het
Meetjesland vooral te vinden in de Oude Haantjesgatpolder.
Het gebied tussen Moerkerke en Sint-Laureins behoort tot de zandstreek. Ook de kartering
van de zandstreek gebeurt volgens het morfogenetisch systeem. De meest teruggevonden
bodem is matig nat zand (Zdh). Droog zand wordt voornamelijk gevonden t.h.v. de
zuidgrens van het studiegebied (Graaf-Jansdijk).

2.5.4 Hydrologie
2.5.4.1 Hydrografie
Het volledige stroomgebied van het Leopoldkanaal bedraagt 55.152 ha en is weergegeven op
figuur 4. Hiervan watert 18.306 ha af naar de Braakman en 36.846 ha naar Zeebrugge. In
dit laatste is wel 13.337 ha inbegrepen, afkomstig van het stroomgebied van de Kerkebeek,
welke ook via het Afleidingskanaal van de Leie en het kanaal Gent-Oostende kan afstromen.
Andere omvangrijke deelstroomgebieden zijn de Isabellawatering (6.536 ha), de
Zwartesluisbeek (4.711 ha), de Zwinnevaart (3.934 ha), de Eeklose Watergang (2.990 ha),
Het Geleed (2.203 ha), de Ronselaerebeek (2.033 ha) en de Isabellavaart (1.736 ha).
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Het Leopoldkanaal is een belangrijk afwateringskanaal van het poldergebied van noord Oosten West-Vlaanderen maar ontvangt ook water afkomstig van het zandgebied. Het
oppervlaktewater wordt afgevoerd naar het Leopoldkanaal via perceelssloten,
ontwateringsgrachten, kreken, vaarten en rivieren. De regeling hiervan geschiedt
voornamelijk door klepstuwen (foto 131), die verspreid voorkomen op uitwateringspunten
langs het Leopoldkanaal. Het oppervlaktewater wordt gevoed door directe neerslag,
afstroming en drainage vanuit de omgeving, lokale zoete of brakke kwel vanuit het diepere
grondwater, afkomstig van de duinen en de zandstreek. De bijdrage van deze componenten
aan het oppervlaktewater verschilt van plaats tot plaats en varieert in de loop van een jaar.
Grote dichtheden aan ontwateringgrachten komen binnen het studiegebied vooral voor in de
gebieden ten oosten en zuidwesten van Damme. De ligging van dit dicht slotennetwerk
stemt overeen met de oudste in cultuur genomen - al dan niet uitgeveende en uitgebriktegronden. Het is onder meer dit dicht slotennetwerk met de inherent hieraan gekoppelde
waterhuishouding dat vanuit landschapsecologisch standpunt belangrijk is (Cosyns et al.,
1999).
Het Leopoldkanaal heeft een vrij kleine dwarssectie te Assenede en dit wordt geleidelijk
groter richting Zeebrugge. In het Leopoldkanaal zijn een 60-tal uitwateringspunten
geïnventariseerd. Er zijn 5 uitwateringspunten van waterlopen van 1ste categorie
(Zwartesluisbeek, Isabellawatering, Zuidervaartje, Zwinnevaart en Isabellavaart) en 24
uitwateringspunten van waterlopen van 2de categorie (Belgroma, 1999).

Figuur 4
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Voorstelling van het stroomgebied van het Leopoldkanaal.
De blauwe lijnen geven de verschillende waterlopen weer; de rode lijnen bakenen de het stroomgebied
en de deelstroomgebieden af (bron: Belgroma, 1999).
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Het belangrijkste uitwateringskunstwerk van het Leopoldkanaal is gelegen te Zeebrugge. Het
Leopoldkanaal mondt uit in een 15 m brede en ±1 km lange koker. De koker heeft een
bodemdiepte van -3,00 m TAW en is gebouwd in beton. Zo’n 100 m voor de uitstroming in
de voorhaven van Zeebrugge werd een schuivencomplex gebouwd. De vrije lozing op zee
beperkt de afwatering tot de perioden binnen dewelke het Noordzeepeil lager is dan dat van
het Leopoldkanaal. In normale omstandigheden bedraagt de lozingsduur ongeveer 12 uur
per etmaal. De lozingsduur kan echter sterk worden verkort bij noordwestenstorm of bij
springtij. De maximale lozingscapaciteit wordt slechts bereikt kort na het eigenlijk ebpeil,
waarna de lozingsmogelijkheden opnieuw snel en aanzienlijk afnemen (Belgroma, 1999).

2.5.4.2 Oppervlaktewaterkwantiteit
2.5.4.2.1 Waterpeilen en -beheer
Streefpeil voor het westelijk en oostelijk pand van het Leopoldkanaal bedraagt 1,50 m TAW.
Het streefpeil van het Leopoldkanaal op Nederlands grondgebied (daar Isabellakanaal
genoemd) is -0,35 m NAP (=1,97 m TAW) in de zomer en -0,90 m NAP (= 1,42 m TAW) in
de winter (Belgroma, 1999).
Figuur 5 toont de waterpeilen van het Leopoldkanaal te Maldegem en Heist en t.h.v. de
Langewegbrug. Waterpeilen in het Leopoldkanaal zijn 2 maal per dag opgemeten sinds de
jaren ‘70 te Zeebrugge en aan het Isabellagemaal maar deze gegevens zijn nog niet
gedigitaliseerd (mondelinge mededeling Willy De Clercq).
De stuw ter hoogte van de Langewegbrug kan tot een peil van 2,50 m TAW het water uit
beide panden keren. In januari 2001 en december 2002 werd dit maximaal peil overschreden
waarna water van het westelijk pand naar het oostelijk pand stroomde (mondelinge
mededeling Willy De Clercq).
De Zwinpolder streeft naar volgende waterpeilen:
x

Ronselaerebeek en Reygaertsbeek: 1,95 m TAW in zomer en 1,75 m TAW in de
winter,

x

Romboutswerveader: 1,85 m TAW in zomer en 1,75 m TAW in de winter,

x

Overig deel van de polder: 1,80 m TAW in zomer en 1,30 m TAW in de winter

Voor de Damse polder is het zomerstreefpeil 1,70 m TAW en het winterstreefpeil 1,30 m
TAW. Het waterpeil aangehouden door de Vrije Generale Polders bedraagt 1,75 m TAW in de
zomer en 1,55 m TAW tijdens de winterperiode.
De gravitaire afwatering van het Leopoldkanaal naar de zee wordt bemoeilijkt door het vrij
lage waterpeil op het Leopoldkanaal. Bovendien belemmert het Afleidingskanaal van de Leie,
welke vlak naast het Leopoldkanaal in de voorhaven uitmondt, door het hoger waterpeil de
afwatering van het Leopoldkanaal. Een noodbemaling naar zee zou een vrij hoge kost met
zich meebrengen daar het een overbrugging van het havengebied over een lengte van meer
dan 1 km met zich meebrengt. Een alternatief bestaat er in om het water uit het
Leopoldkanaal over te pompen naar het Afleidingskanaal welke zich op een hoger peil
bevindt en bijgevolg over langere (zo’n 8 uren extra per etmaal) lozingscapaciteit naar zee
beschikt.
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Grafische voorstelling van het waterpeil van het Leopoldkanaal.
Te Maldegem en Heist vanaf 17/04/2001 tot 26/11/2003 en aan beide zijden van de klepstuw t.h.v. de
Langewegbrug (Sint-Laureins) vanaf 02/01/2001 tot 31/10/2003 (bron: administratie Ondersteunende
Studies en Opdrachten (AOSO);/ afdeling Elektriciteit en Mechanica en Generale Vrije Polder.
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Volgende pompgemalen komen in het studiegebied voor:
x

Het pompgemaal aan het Zuidervaartje heeft twee pompen met een capaciteit van
elk 1,2 m3/s. Vroeger werd, omwille van de slechte waterkwaliteit, het water van het
Zuidervaartje volledig verpompt in het Afleidingskanaal van de Leie. Momenteel
gebeurt de uitwatering, via 6 kokers onder het Afleidingskanaal, in het
Leopoldkanaal. Het pompgemaal treedt momenteel slechts in werking bij
noodsituaties en is in beheer bij W&Z.

x

Het Isabellagemaal bestaat uit 5 vijzels met een totale capaciteit van 13,2 m3/s. In
de zomer is het aanslagpeil afgesteld op 1,50 m TAW en het afslagpeil op 1,30 m
TAW, in de winter wordt het water gravitair afgevoerd tot het aanslagpeil (1,50 m
TAW) is bereikt. Het Isabellagemaal wordt beheerd door VMM.

x

Het gemaal aan de Ronselaerebeek zorgt voor het afvoeren van overtollig water naar
het Afleidingskanaal van de Leie.

x

De Zwinpolder beschikt over twee mobiele pompen van elk 1 m3/s. Pompplaatsen
werden ingericht aan de uitmonding van de Noord- en Zuidwatergang (Zwinpolder,
2008).

2.5.4.2.2 Oppervlaktewaterwinning
Momenteel zijn er geen oppervlaktewaterwinningen in het studiegebied. Het innamegebied
van het drinkwaterproductiecentrum te Kluizen grenst aan het studiegebied (kaart 3a). Ook
het innamegebied voor Delta Nutsbedrijven uit Nederland grenst aan het studiegebied: een
aantal pompstations capteren water uit een deel van de Isabellapolder en de Zwarte
Sluispolder en verpompen dit naar Nederland (Belgroma, 1999).
Het Gemeentelijk Waterbedrijf Knokke-Heist heeft plannen om, in de toekomst, het
oppervlaktewater van het Leopoldkanaal aan te wenden voor de productie van drinkwater.
Het concentraat wordt terug afgevoerd naar het Leopoldkanaal t.h.v. de Moerstraat. Uit
berekeningen blijkt dat verschillende chemische parameters (geleidbaarheid, BOD, COD,
zwevende stof, nitraat en nitriet, ammonium, totaal fosfor, totaal aantal coliformen) in de
waterkolom van het Leopoldkanaal tijdens de zomer direct stroomafwaarts het lozingspunt
toenemen met een tiende tot een derde (Antes, 2005). De precieze effecten op de
aquatische levensgemeenschappen van het Leopoldkanaal kunnen actueel onvoldoende
worden ingeschat. Dit geldt ook voor de mogelijke effecten van een wijziging van aquatische
levensgemeenschappen in het Leopoldkanaal op het voedselaanbod van broedvogels /
overwinterende vogels van het Leopoldkanaal of de Kleiputten van Heist. In de toekomst zal,
door een verbetering van de waterkwaliteit in het Leopoldkanaal, het negatief effect van het
concentraat proportioneel steeds groter worden.
2.5.4.2.3 De van nature (historische) overstroombare en de recent overstroomde gebieden
Digitale kaarten werden opgemaakt met een afbakening van de van nature overstroombare
(NOG) en de recent overstroomde gebieden (ROG) in Vlaanderen.
De afbakening van de NOG baseert zich op de digitale bodemkaart (terreingegevens van de
jaren ‘50 en ‘60), waaruit volgende bodems zijn geselecteerd (Van Orshoven, 2001): bodems
zonder profielontwikkeling (= profielontwikkelingsklasse p), zeer vochtige bodems
(drainageklasse e tot en met h & F, I of G), veenbodems en bodems van poldergebieden.
De ROG zijn gebieden die recent overstroomd werden.
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Kaart 9 geeft de ligging van de recent overstroomde, de risicogebieden voor overstromingen
en de van nature overstroombare gebieden. De meeste ROG- en risicogebieden situeren zich
in het westelijk deel van het studiegebied. In het oostelijk deel van het studiegebied duiden
de ROG- en risicogebieden op vroegere getijdengeulen.
2.5.4.2.4 Verdroging
2.5.4.2.4.1 Inleiding
Door de hoge industriële ontwikkeling, de geïntensiveerde landbouw en de
bevolkingstoename is verdroging in Vlaanderen een wijdverspreid milieuprobleem. Heel wat
verschillende antropogene ingrepen veroorzaken verdroging, zoals grondwaterwinningen,
oppervlaktewaterbeheer en een veranderend landgebruik (toename van ondoordringbare
oppervlakten).
Verdroging kan een daling van de watertafel veroorzaken wat gepaard gaat met directe en
indirecte effecten (Huybrechts & De Blust 1995):
x

directe effecten. Elke plantengemeenschap is direct afhankelijk van een specifieke
waterhuishouding (bepaalde kwelintensiteit, grondwaterstanden, schommelingen,
fysische en chemische kwaliteit,…). Relatief geringe wijzigingen in de kwantiteit van
deze standplaatsfactoren kunnen grote gevolgen hebben in de verdere ontwikkeling
van de plantengemeenschap. Vooral lage voorjaarspeilen resulteren in de
verdwijning van vochtgevoelige vegetaties, zoals moerasvegetaties en natte,
soortenrijke graslanden.

x

indirecte effecten. Door een betere doorluchting van de bodem treedt een verhoogde
mineralisatie en vaak een zekere verzuring (door oxidatie van gereduceerde
verbindingen) op. Mineralisatie leidt tot een verhoogde beschikbaarheid van fosfaten
en stikstof waardoor verruiging optreedt. Dit bevordert de ontwikkeling van
productieve soorten ten nadele van soortenrijke, voedselarme
levensgemeenschappen. In de polders leidt een versnelde afvoer van zoet
regenwater tot een grotere invloed van het diepe zoute grondwater waardoor kans
op verzilting van laaggelegen terreinen en oppervlaktewater bestaat. Een indirect
effect in agrarische gebieden is een toenemende intensiteit van bewerking. Zo
kunnen graslanden worden omgezet in akkerland, natte, soortenrijke hooilanden
worden vervangen door intensieve graslanden en rietgordels langs watergangen en
kreken kunnen worden ingeploegd.

Verdroging gaat echter niet noodzakelijk gepaard met een daling van het waterpeil. Het is
mogelijk dat de kwelintensiteit afneemt of dat onder invloed van een verstoring het ene
watertype vervangen wordt door het andere. Door de veranderende watersamenstelling
kunnen specifieke gemeenschappen eveneens verloren gaan (Boeye et al., 2001).
2.5.4.2.4.2 Kwetsbaarheidskaarten
Kwetsbaarheid duidt op een combinatie van twee factoren: de gevoeligheid van een
milieusysteem voor een bepaalde effectgroep (verdroging, verzuring, eutrofiëring,…) en een
waardering voor dat systeem. Gevoelige systemen die een hoge waardering hebben zijn zeer
kwetsbaar. Gevoeligheid is het negatief effect van een bepaalde ingreep op het ecosysteem
of een component daarvan. Het opstellen van gevoeligheidsklassen gebeurt via “best
professional judgement” en is dus niet gebaseerd op kwantitatieve gegevens (Peymen et al.,
2000).
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Belangrijk voordeel van kwetsbaarheid t.o.v. gevoeligheid is dat kwetsbaarheid niet meer
beoordeeld moet worden. Een ecotoop kan zeer gevoelig zijn voor een ingreep maar minder
kwetsbaar omwille van lage natuurwaarden.
Op niveau Vlaanderen is momenteel een kwetsbaarheidskaart uitgewerkt voor verdroging
(Peymen et al., 2000). Belangrijk nadeel van deze kaarten is dat de eerste versie van de
biologische waarderingskaart (BWK) als basisdata dienst deed. Er werden dan ook nieuwe
kwetsbaarheidskaarten uitgewerkt voor het studiegebied op basis van de recente BWKkartering.
Kwetsbaarheidskaarten voor verdroging binnen het studiegebied kunnen worden opgesteld
op basis van de BWK. Bij deze methode werden per karteringseenheid de indicatiegetallen
van De Baere (1998) gebruikt voor de gevoeligheid t.o.v. waterstandsdaling en voor de
waardering van ecotopen. Door het toepassen van de omzettingsleutel in De Saeger (1998)
konden de vier kwetsbaarheidsklassen voor verdroging worden bekomen. Door vier klassen
van kwetsbaarheid te onderscheiden wordt de bruikbaarheid van de kwetsbaarheidskaart
voor beleidsbeslissingen vereenvoudigd. Vier klassen geven tevens nog een voldoende
differentiatie.
De kwetsbaarheidskaart voor verdroging is weergegeven op kaart 10. De kaart toont aan dat
de volgende gebieden kwetsbaar zijn voor verdroging:
Spletkreek, Leopoldkanaal tussen Oesterputbrug en Stenenschuurbrug, graslanden loodrecht
op de Noorddijk, gebieden rond de Kaprijkse watergang, de verschillende kreken en
omgeving, graslanden rond de Molenkreek, graslanden Waterhoek, graslanden
Stampershoek, graslanden t.h.v. Romboutswerve, graslanden van Oostkerke, graslanden
rond de Zijdelingse Vaart, graslanden Braambeierhoek, graslanden net ten zuiden van weg
Dudzele-Westkapelle, graslanden net ten oosten van Dudzelebrug en de graslanden
Palingpot

2.5.4.3 Oppervlaktewaterkwaliteit
2.5.4.3.1 Kwaliteitsvereisten
Alle waterlopen dienen minstens te voldoen aan de basiswaterkwaliteit. Daarenboven dient
het Leopoldkanaal tussen de uitstroom van de Zuidwatergang en de uitwatering te
Zeebrugge, Eeklose Watergang, Zwartesluisbeek, Isabellakanaal en -stroom aan de normen
van drinkwaterkwaliteit te voldoen. Aan de Damse Vaart is de functie viswater toegekend;
voor de Boerekreek de functie zwemwater (VMM, 2002 en VMM, 2003). In bijlage I is een
overzicht te vinden van de waterkwaliteitsdoelstellingen in het Vlaams Gewest.
2.5.4.3.2 Biologische waterkwaliteit
Belgisch biotische index
De biologische waterkwaliteit wordt nagegaan door de Belgisch biotische index (BBI). De BBI
wordt bepaald door de aan- of afwezigheid van waterbodembewonende macro-invertebraten
(o.m. insecten, weekdieren, kreeftachtigen, wormen,…). De BBI wordt berekend door de
diversiteit aan organismen enerzijds en door gevoeligheid van bepaalde indicatorsoorten
t.o.v. verontreiniging anderzijds. De BBI varieert van 0 (uiterst slechte biologische kwaliteit,
geen macro-invertebraten gevonden) tot 10 (goede biologische kwaliteit).
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Het gebruik van de BBI in stilstaande brakke wateren heeft enkele beperkingen. De BBI werd
immers ontworpen voor stromende zoete wateren. In stilstaande wateren komen van nature
geen steenvlieg- en kokerjufferlarven voor, die in de BBI gebruikt worden als indicatoren van
een zeer goede waterkwaliteit. Bovendien is de soortenrijkdom bij brakke wateren altijd
lager dan bij zoete wateren. Hierdoor kan de waterkwaliteit worden onderschat.
Kaart 11 geeft de resultaten van de BBI weer voor meetpunten gelegen in het studiegebied.
Tabel 5 geeft een overzicht van de BBI op verschillende meetpunten in het Leopoldkanaal
(bron: www.vmm.be). De biologische waterkwaliteit van het Leopoldkanaal is goed tot matig
goed is.
Tabel 5

Een overzicht van de BBI van de verschillende meetpunten in het Leopoldkanaal gedurende de periode
1989-2006.
Waarden die niet voldoen aan de basiswaterkwaliteit (BBI 7) zijn grijsgevlakt.

Meetpunt en
locatie

1989

6000
t.h.v. spoorweg
7000
Ramskapellebrug
7050
stroomafwaarts
sifon

5

8000
Platheulebrug
8020
Jacksenbrug
8040
Strobrug

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

6

5

6

5

5

6

5

5

5

5

6

6

5

6

6

5

6

6

7

5

7

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

5

4

6

6

6

5

5

6

5

6

4

6

5

6

7

6

7

7

7

7

7

7

7

6

7

9000
5
Moershoofdebrug
9050
6
ten W van Langewegbrug
9060
ten O van Langewegbrug

6

7

7

7

10000
Stenenschuurbrug
10060
Notelaarbrug
11000
Isabellagemaal
12000
Oostburg (Nl)

6

7

6

7

6

7

5

6

8

7

7

7

6

5

7

6

5

5

6

6

7

7

7

6

6

7

7

8
5

6

5
6

6

6

www.inbo.be

1998

5

5

6

7
5

7

7

7

6

5
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De biologische waterkwaliteit van de verschillende waterlopen (volgens de meest recente
metingen) kan als volgt worden weergegeven (bron: www.vmm.be):
x

zeer goede biologische waterkwaliteit (BBI: 9-10): geen enkel van de
onderzochte waterlopen;

x

goede biologische waterkwaliteit (BBI: 7-8): Damse Vaart, Moerader, Eeklose
watergang, Bentillekreek, Isabellawatering, Hoge Watering, Het Geleed,
Kaleshoekbeek, Noordbroekwatergang, Roeselarekreek, Isabellakanaal;

x

matige biologische waterkwaliteit (BBI: 5-6): Afleidingskanaal van de Leie,
Isabellavaart, Zuidwatergang, Noordwatergang, Zwinnevaart, Ede, Kaprijkse
watergang, Oostpolderkreek, Vrouwkeshoekkreek, Boerekreek, Hollandersgatkreek,
Isabellastroom, Maleie, Romboutswerve, Zuidervaartje, Ronselaerebeek;

x

slechte biologische waterkwaliteit (BBI: 3-4): geen enkel van de onderzochte
waterlopen;

x

zeer slechte biologische waterkwaliteit (BBI: 1-2): geen enkel van de
onderzochte waterlopen;

x

uiterst slechte biologische waterkwaliteit (BBI: 0): geen enkel van de
onderzochte waterlopen.

Een positieve evolutie van de waterkwaliteit tijdens het laatste decennium is te zien bij het
Afleidingskanaal van de Leie. De BBI evolueerde van 0 (Ramskapellebrug, Strobrug) of 2
(kruising met de Damse Vaart) in 1989 tot 5 (kruising met de Damse Vaart) in 2002 of 6
(Ramskapellebrug) of 7 (Strobrug) in 2006. In het meetpunt van de Ede evolueerde de BBI
van 2 in 1992 tot 5 in 2003. Deze kwaliteitsverbetering hangt ongetwijfeld samen met het in
gebruik nemen van een RWZI in 1995.
Concluderend kan worden gesteld dat de basiswaterkwaliteit (BBI7) bij veel waterlopen niet
wordt bereikt.
Index voor biotische integriteit
De index voor biotische integriteit (IBI, ook visindex genoemd) is gebaseerd op de visstand.
Het is een methode om via de abundantie en soortensamenstelling, waarbij tevens rekening
wordt gehouden met typespecifieke en voor verstoring gevoelige soorten, de trofische
structuur en leeftijdsopbouw van de vispopulatie de ecologische kwaliteit van een waterloop
na te gaan (Breine et al., 2001). De IBI wordt uitgedrukt in EQR (ecologische kwaliteit ratio)
variërend van 0 (slecht) tot 1 (uitstekend). Deze ratio geeft de afwijking van het huidig
visbestand weer ten opzichte van het verwachte visbestand in een onverstoorde situatie.
De IBI voor het Leopoldkanaal is bepaald via de afvissing in 2003 (Van Thuyne et al., 2004)
en varieert van 0,32 tot 0,52 met een gemiddelde waarde van 0,40 (figuur 6). Op de meeste
locaties is de beoordeling “ontoereikend” (0,2 < IBI  0,4), op de andere locaties “matig”
(0,4 < IBI  0,6). Ook voor andere waterlopen in het studiegebied is de eindbeoordeling van
de IBI dikwijls ontoereikend (tabel 6). Bron: http://vis.milieuinfo.be.
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stroomopwaarts spoorovergang Zeebrugge
Dudzelebrug
stroomafwaarts Sifon
stroomopwaarts Jacksenbrug
tss Oosthoek- en Strobrug
tss Oosthoek- en Strobrug
tss Moershoofde- en Oosthoekbrug
tss Moershoofde- en Oosthoekbrug
tss Langeweg- en Moershoofdebrug
tss Langeweg- en Moershoofdebrug
Langewegbrug
Zonnebrug
Zonnebrug
Watervlietbrug
Watervlietbrug
tss Stenenschuur- en Bellekesstraatbrug
stroomopwaarts Isabellagemaal
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

index voor biotische integriteit

Figuur 6

De index voor biotische integriteit bij de visbemonstering in 2003 (Van Thuyne et al., 2004) in de
verschillende meetpunten langs het Leopoldkanaal. Op de meeste locaties is de eindbeoordeling
“ontoereikend” (oranje), op de andere locaties “matig” (geel). Bron: http://vis.milieuinfo.be

Tabel 6

De eindbeoordeling van de index voor biotische integriteit bij enkele waterlopen (meest recente data).
Bron: http://vismilieuinfo.be

Waterloop
Leopoldkanaal
Afleidingskanaal van de Leie
Isabellastroom
Isabellekanaal
isabellawatering
Zwartesluisbeek
Ede
Damse Vaart
Zuidervaartje
Hoge Watering

Beoordeling IBI
ontoereikend - matig
slecht - ontoereikend
ontoereikend
ontoereikend
matig
ontoereikend - matig
ontoereikend - matig
ontoereikend - matig
ontoereikend
ontoereikend

2.5.4.3.3 Fysico-chemische waterkwaliteit
Een evaluatie van de fysico-chemische waterkwaliteit kan gebeuren door de Prati-index (PI).
De Prati-index wordt berekend door een formule op basis van het percentage
zuurstofverzadiging, het biochemisch zuurstofverbruik en de concentratie aan ammoniakale
stikstof. Een lage Prati-index impliceert een goede waterkwaliteit, waarden hoger dan 16
wijzen op een sterk verontreinigde toestand. Richtgetal is een Prati-index van maximum 2
wat overeenkomt met de officiële basiskwaliteitsnorm voor opgelost zuurstofgehalte van 5
mg/l (MIRA, 2007).
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De Prati-indices van meetpunten binnen het studiegebied zijn weergegeven op kaart 11.
Tabel 7 geeft de Prati-indices in verschillende meetpunten van het Leopoldkanaal (bron:
www.vmm.be). Uit deze gegevens kan men stellen dat de fysisch-chemische waterkwaliteit
in het Leopoldkanaal vrij stabiel is sinds 1990 met een matig verontreinigde tot
verontreinigde toestand.
Tabel 7

Een overzicht van de Prati-index van de verschillende meetpunten in het Leopoldkanaal gedurende de
periode 1990-2008.
Waarden hoger dan 2 (overeenkomend met de basiskwaliteitsnorm voor opgelost zuurstofgehalte van 5
mg/l) zijn grijsgevlakt.

Meetpunt en
locatie

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2,7

3,9

4,7

3,8

3,8

3,8

3,6

4,7

3,5

2,9

4,5

3,9

3,3

3,1

3,3

3.2

2,7

3,2

3,4

3,8

4,1

3,9

3,6

4,0

3,7

3,3

5,1

3,5

3,1

3,1

3,2

3,4

3,5

3,1

3.6

2,9

3,6

3,3

6000
t.h.v.
spoorweg
Zeebrugge
7000
Ramskapellebrug
7050
stroomafwaarts
sifon
8000
Platheulebrug
8020
Jacksenbrug
8040
Strobrug
9000
Moerhoofdebrug
10000
Stenenschuurbrug
11000
Isabellagemaal
12000
Oostburg (Nl)

3,4

5,1

6,4

4,4

6,4

5,3

4,1

7,4

1,6

6,3

1

3,4

6,0

4,2

3,1

6,2

5,2

5,4

4,6

4,9

3,0

4,1

3,4

3,2

4,0

2,5

2,7

2,7

2,3

3,0

2,3

2,1

2,6

2,2

3,1

3,6

3,9

3,6

4,0

2,9

7,4

4,0

2,4

3,6

3,7

4,1

3,0

3,9

3,5

4,5

3,5

4,4

3,6

2,9

3,4

3,6

4.1

3,0

7,2
3,3

3,0

3,1

2,8

3,5

2.9

De resultaten van de zijbeken kunnen als volgt worden samengevat (bron: www.vmm.be):
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x

niet verontreinigd (PI: 0-1): geen enkel van de onderzochte waterlopen;

x

aanvaardbaar (PI: 1-2): Vrouwkeshoekkreek, Boerekreek, Kaleshoekbeek,
Isabellastroom;

x

matig verontreinigd (PI: 2-4): Damse Vaart, Het Geleed, Zevengemete, Ede,
Eeklose Watergang, Roeselarekreek, Ronselaerebeek, Isabellawatering;

x

verontreinigd (PI: 4-8): Isabellavaart, Zwinnevaart, Zuidervaartje,
Noordbroekwatergang, Kaprijkse watergang, Afleidingskanaal van de Leie, Hoge
Watering, Bentillekreek;

x

zwaar verontreinigd (PI: 8-16): geen enkel van de onderzochte waterlopen;

x

zeer zwaar verontreinigd (PI >16): geen enkel van de onderzochte waterlopen.
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Een opvallende kwaliteitsverbetering is merkbaar in de Ede. In 1990 werd een Prati-index
gemeten van 9,0; in 2005 was de PI er 1,8. Deze kwaliteitsverbetering hangt ongetwijfeld
samen met het in gebruik nemen van een RWZI in 1995. Ook meetpunten van het
Zuidervaartje en het Afleidingskanaal van de Leie tonen een verbetering van de
waterkwaliteit in de periode 1990 tot 2005. Het Afleidingskanaal van de Leie toont een
evolutie van een zwaar verontreinigde naar een verontreinigde tot matig verontreinigde
toestand. Het Zuidervaartje was zwaar verontreinigd in 1990 terwijl de metingen in 2005
duiden op een matig verontreinigde toestand.
Chemische parameters die niet voldoen aan de norm voor basiswaterkwaliteit in het
Leopoldkanaal omvatten de chemische zuurstofvraag, totaal fosfaat, orthofosfaat,
ammonium en opgeloste zuurstof (tabel 8). De concentratie aan zware metalen (cadmium,
kwik, koper, lood, zink, chroom, nikkel, arseen, ijzer, mangaan, selenium, borium, barium)
en bestrijdingsmiddelen zijn niet normoverschrijdend (basiskwaliteit) in de meetpunten van
het Leopoldkanaal (VMM, 2004). Een overschrijding van de PNEC (Predicted No Effect
Concentration; de hoogste concentratie waarbij geen effect voor organismen optreedt) werd
vastgesteld voor diuron, isoproturon en atrazine (bron: www.vmm.be).
Tabel 8

Meest recente gemiddelde waarde van enkele parameters gemeten in verschillende meetpunten van het
Leopoldkanaal (tussen 2005-2008).
Waarden die niet voldoen aan de basiswaterkwaliteit zijn grijsgevlakt, met uitzondering van het
elektrisch geleidingsvermogen en het chloridegehalte.

Meetpunt en
locatie

6000
t.h.v. spoorweg
7000
Ramskapellebrug
7050
stroomafw. sifon
8000
Platheulebrug
8040
Strobrug
9000
Moerhoofdebrug
10000
Stenenschuurbrug
10060
Notelaarbrug
11000
Isabellagemaal
12000
Oostburg (Nl)

BZV

CZV

O2

NO3

NH4+

KjN

Pt

o-PO4

EC

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

µS/cm mg/l

1,67

39,5

10,1

5,14

0,93

2,42

0,39

0,29

1899

371,0

5,57

48,3

8,1

2,80

1,14

2,91

0,88

0,47

2320

615,5

3,0

1127

10,2

1013

6,3

963

Cl-

1,48

39,3

8,8

5,73

0,98

2,5

0,21

0,12

945

85,8

2,47

48,3

8,5

5,03

0,61

1,75

0,39

0,29

3325

896,5

6,14

0,59

2,03

0,43

0,22

2975

687,3

4,0
2,3
2,65

44,5

11,.0

In het studiegebied kennen, volgens de recentste beschikbare metingen, de meeste
waterlopen en kreken een normoverschrijding voor chemische zuurstofvraag, fosfaat en
opgeloste zuurstof. Op enkele plaatsen, namelijk in de Zwinnevaart en de
Noordbroekwatergang, was KjN normoverschrijdend. Cd en Hg zijn normoverschrijdend
waargenomen in het Afleidingskanaal van de Leie; Mn en Fe zijn normoverschrijdend
waargenomen in de Isabellawatering (bron: www.vmm.be).
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De evolutie van een aantal chemische parameters in het Leopoldkanaal is weergegeven in
Figuur 7 en opgelijst in bijlage II. Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen het oostelijk
en westelijk pand. De prati-indices in het westelijk pand vertonen een dalende trend, terwijl
een stijgende trend wordt gezien in het oostelijk pand. Bovendien kent het oostelijk pand de
laatste jaren gemiddeld een hogere Prati-index dan het westelijk pand, dit in tegenstelling
tot de situatie die voorkwam in de jaren ‘90. Het zuurstofgehalte vertoont een stijgende
trend in het westelijk pand en een dalende tendens voor het oostelijk pand. In de eerste
helft van de jaren ‘90 was het gemiddeld zuurstofgehalte hoger in het oostelijk pand t.o.v.
het westelijk pand; vanaf eind ’90 tot heden vertoont echter het oostelijk pand hogere
waarden. De trend voor het CZV, BZV en totaal N zijn dalend voor beide panden. Het gehalte
aan totaal P is duidelijk dalend voor het westelijk pand en licht dalend voor het oostelijk
pand. In de jaren ’90 kende het westelijk pand hogere gemiddelde waarden voor totaal P in
vergelijking met het oostelijk pand. Vanaf 2000 is de situatie omgekeerd vermits het
oostelijk pand een hoger totaal P-gehalte bezit dan het westelijk pand.
Er is een duidelijke kwaliteitsverbetering merkbaar in het westelijk deel door een dalende
Prati-index, hogere zuurstofgehaltes, dalende CZV, BZV, totaal N en totaal P. Voor het
oostelijk deel blijkt een kwaliteitsverbetering door een dalende trend in het CZV, BZV en
totaal N. De evolutie van de Prati-index en de zuurstofwaarden indiceren echter een
kwaliteitsvermindering in het oostelijk pand.

KNELPUNTEN
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x

Het Leopoldkanaal bezit een matig goede tot goede biologische kwaliteit en een
matig verontreinigde tot verontreinigde fysisch-chemische kwaliteit.

x

De normen voor basiswaterkwaliteit worden dikwijls overschreden in de meetpunten
voor het Leopoldkanaal voor BBI, het chemisch zuurstofverbruik en totaal P. De
richtwaarde (2) voor de Prati-index wordt bijna overal niet gehaald.

x

De eindbeoordeling voor de index voor biotische integriteit is ontoereikend tot matig
voor het Leopoldkanaal.

x

De minimumbasiskwaliteit wordt slechts in een minderheid van de waterlopen en
kreken binnen het studiegebied vastgesteld. Vooral de chemische zuurstofvraag, het
fosfaat-gehalte en de opgeloste zuurstof zijn meestal normoverschrijdend.

x

Belangrijke redenen voor een slechte waterkwaliteit zijn een onvoldoende
uitgebouwd rioleringsstelsel (niet gescheiden), een intensieve landbouwuitbating,
het grote aantal verspreide bebouwingen en overstorten (Van Eykeren, 2004).
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Figuur 7
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De gemiddelde waarden van enkele parameters in het oostelijk en westelijk pand van het Leopoldkanaal
tussen 1980 en 2008.
Tevens zijn bij alle grafieken trendlijnen en de norm of richtwaarde weergegeven.
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2.5.4.3.4 Bacteriologische kwaliteit
De bacteriologische kwaliteit wordt binnen het studiegebied enkel gemeten in de Boerekreek.
De parameters die hiervoor worden onderzocht zijn “totale coliformen”, “fecale coliformen”
en “fecale streptokokken”. De aanwezigheid van Salmonella-bacteriën worden occasioneel
gemeten wanneer er aanwijzingen waren voor een slechte waterkwaliteit. De Boerekreek
kreeg in 2004 een aanvaardbare beoordeling (VMM, 2004).
2.5.4.3.5 Palingpolluenten
In Vlaanderen worden in het aquatisch milieu toxische stoffen gemeten in zowel de
waterkolom als de waterbodem. Naast deze klassieke methoden wordt er gepleit (o.a. in de
Europese kaderrichtlijn water) voor passieve biomonitoring, waarbij de polluentconcentraties
in biota gemeten worden. Passieve biomonitoring biedt het voordeel dat hiermee een beeld
verkregen wordt van de biobeschikbaarheid van de toxische component. Metingen in
bioindicatoren zijn bovendien minder onderhevig aan korte termijn fluctuaties van
verontreiniging in de waterkolom, maar geven een totaalbeeld van de polluentvrachten over
een langere periode.
Een zeer geschikt organisme hiervoor is Paling en dit omwille van volgende redenen:
x

veel vetoplosbare polluenten blijken in hoge mate te accumuleren in Paling, wat
analytische voordelen heeft. Dit heeft te maken met de bentische levenswijze (in of
nabij slib), zijn hoog vetgehalte (tot 40 % van zijn lichaamsgewicht) en zijn hoge
plaats in de voedselpiramide,

x

door de afwezigheid van een jaarlijkse reproductiecyclus zijn seizoenale effecten
minder uitgesproken,

x

het sedentair (honkvast) gedrag en het algemeen voorkomen.

Over de periode 1994-2001 werden gegevens voor het meten van palingpolluenten
verzameld op 263 locaties in Vlaanderen. Binnen het studiegebied komen 11 locaties voor
die werden bemonsterd. De polluenten die worden gemeten kunnen worden verdeeld in drie
groepen: polychloorbifenylen (PCB’s), pesticiden en zware metalen.
Er bestaat in België geen individuele normen voor de verschillende PCB’s. In het KB van 16
april 2002 werd de norm vastgesteld voor consumptie van de som van 7 “merker PCB’s” (dit
zijn PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, PCB153 en PCB 180) en dit op 75 ng/g
versgewicht product.
De som van 7 “merker PCB’s” in het Leopoldkanaal te Moerkerke en vooral te Damme
overschrijden de norm. Vooral de gehaltes aan PCB 28 en PCB 31 te Damme zijn hoog: het
PCB 28-gehalte is de 5de hoogst gemeten waarde van de Vlaamse meetpunten; voor PCB 31
de 6de hoogste. Het meetpunt te Watervliet kent geen overschrijding.
De hoogste PCB-gehaltes binnen het studiegebied zijn te vinden in het Afleidingskanaal van
de Leie. Het Afleidingskanaal bezit trouwens één van de meest afwijkende waarden in
Vlaanderen (Goemans et al., 2003). De laagste, en tevens niet norm-overschrijdende,
waarden in het studiegebied worden in de kreken teruggevonden (Boerekreek,
Hollandersgatkreek, Roeselarekreek en Oostpolderkreek). Het krekengebied is één van de
weinige gebieden in Vlaanderen waar weinig overschrijdingen van de norm werden
geconstateerd (Goemans et al., 2003).
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Een studie rond de milieukwaliteit voor de Otter van de provincie Zeeland (1993) vermeldt
een totale PCB-waarde van 31,5 µg/kg in Paling of 1 µg/kg voor het sediment als
aanvaardbare waarde en 157,5 µg/kg in Paling of 4,6 µg/kg voor het sediment als maximale,
kritische concentratie voor een gezonde Otter. Hierbij werd uitgegaan dat de som van de 7
merker PCB’s 37% uitmaakt van het totaal gehalte aan PCB’s. De huidige belasting in de
verschillende kreken aan PCB’s ligt onder de kritische concentratie (zie bijlage III).
Voor het gehalte aan pesticiden in vis afkomstig van oppervlaktewater bestaan geen
specifieke normen. In het KB van 23 oktober 1991 (B.S. 5 december 1991) werden de
maximumgehaltes aan residuen van bestrijdingsmiddelen vastgesteld in voedingsmiddelen.
Deze waarden zijn 10 ng/g voor Į-HCH, Ǆ-HCH, HCB, som van aldrin en dieldrin; 20 ng/g
voor endrin en 50 ng/g voor de som van drie DDT derivaten (p,p’-DDE, TDE en p,p’-DDT).
De hoogste waarde aan Į-HCH binnen het studiegebied wordt vastgesteld in het
Leopoldkanaal te Damme, dit is tevens de 11ste hoogste waarde van alle Vlaamse
meetpunten. De hoogste dieldrin gehaltes werden gevonden in het Afleidingskanaal van de
Leie (AKL6: 5de hoogst van alle meetpunten); andere locaties met hoge waarden zijn het
Leopoldkanaal te Damme en te Moerkerke en de Oostpolderkreek. De hoogste waarde aan
endrin werd vastgesteld in het Leopoldkanaal te Damme, dit is tevens de 7de hoogste waarde
van alle meetpunten. De som van DDT en zijn derivaten is binnen het studiegebied het
hoogst in het Afleidingskanaal van de Leie en in het Leopoldkanaal te Damme.
Slechts voor enkele zware metalen bestaan normen in België (en Europa): kwik (1000
µg/kg), cadmium (100 µg/kg) en lood (400 µg/kg).
Op de locaties binnen het studiegebied komen geen overschrijdingen van de norm voor. De
hoogste kwikconcentraties werden binnen het studiegebied teruggevonden in de
Hollandersgatkreek en de Roeselarekreek; hoogste cadmiumconcentraties in het
Afleidingskanaal van de Leie; de hoogste loodconcentratie (en tevens de 11ste hoogst
gemeten waarde in de Vlaamse meetpunten) is gemeten in de Roeselarekreek.
2.5.4.3.6 Waterzuiveringsinfrastructuur
Waterzuiveringsinstallaties die operationeel zijn in het studiegebied bevinden zich te KnokkeHeist en Maldegem:
x

de RWZI te Knokke-Heist werd in 1982 in gebruik genomen en had een
ontwerpcapaciteit van 102.000 IE. Dit cijfer houdt geen rekening met
nutriëntenverwijdering. Sinds 1998 worden fosfor en stikstof verwijderd en de
capaciteit bedraagt 22.500 IE. Het type is een laagbelast actiefslibsysteem.

x

de RWZI te Maldegem heeft een zuiveringscapaciteit van 14.000 IE en werd in 1995
in gebruik genomen. Het type is een laagbelast actiefslibsysteem, fosfor en stikstof
worden verwijderd sinds 1995.

x

de RWZI te Boekhoute werd operationeel in 2004 en heeft een ontwerpcapaciteit van
3400 IE.

x

de KWZI te Middelburg (Maldegem) is gebouwd en actief sinds 2000.

x

Geplande zuiveringsinfrastructuren (KWZI) zijn voorzien te Lapscheure, Oostkerke,
Hoeke, Sint-Jan-in-Eremo, Sint-Margriete, Waterland-Oudeman en Watervliet.
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2.5.4.4 Grondwater
2.5.4.4.1 Grondwatersysteem
Het permanent grondwater komt in het studiegebied voor op geringe diepte, en bereikt een
hoogste stand in het voorjaar en een laagste stand in het najaar. De gemiddeld laagste
grondwaterstand in de nieuwlandpolders van het Meetjesland is 1,2 m onder het maaiveld en
de gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen de 0,4 en 0,8 m onder het maaiveld
(Soresma & Oranjewoud, 1995). In gebieden van de zandstreek, gelegen beneden 10-15 m
TAW, komt permanent grondwater voor tussen 2 en 3 m onder maaiveld.
Na de inpolderingen ontstond, door neerslag en het wegvallen van de invloed van de zee,
een zoete bovenlaag op een zoute onderlaag. De dikte van de zoetwaterlaag is niet constant
maar varieert van 2 tot 30 m. In het oudland is er een duidelijke relatie tussen het
aanwezige microreliëf en de dikte van het zoetwaterpakket: onder hoger gelegen
kreekruggronden ligt een dikke zoetwaterlaag, onder lager gelegen klei-op-veengronden ligt
een dunne laag. In het middelland en nieuwland is deze relatie onduidelijk. Onder goed
doorlatende bodems bestaat over het algemeen een dikke zoetwaterlaag, doordat meer
regenwater infiltreert, dan onder minder doorlatende bodems (De Rycke & Defoort, 1998).
De diepte van het grensvlak tussen zoet en zout grondwater, volgens De Breuck (1975) en
De Breuck et al. (1973), is weergegeven op kaart 12. Locaties waar dit grensvlak ondiep
voorkomt zijn: het gebied tussen de Oostpolderkreek en Roeselarekreek, de Molenkreek, het
gebied rond de Ronselaerebeek, het gebied ten ZO van Ramskapelle (Palingpot) en de
Kleiputten van Heist.
In de zandstreek grenzend aan de polders rust het Quartair dek op een kleizandcomplex.
Deze kleizandlaag is minder watervoerend dan het Quartaire zand en door de neerwaartse
helling naar de polders toe stroomt er zoet grondwater vanuit de zandstreek naar de polders.
Ook vanuit de duinen is er een zoetwaterstroom naar de polders.
De invloed van de geïntensiveerde ontwatering op de diepte van het zoute grondwater is
slecht beschreven. Een gevolg van de snelle afvoer van het neerslagwater is een geringe
infiltratie naar het grondwater waardoor de zoetwaterlaag dunner wordt. Hierdoor bestaat
het gevaar van verzilting. Door een gebrek aan waterkwaliteitsmetingen in het verleden kan
de tendens tot verzilting niet eenduidig worden aangetoond (Soresma & Oranjewoud, 1995).
2.5.4.4.2 Grondwaterkwaliteit
De grondwaterkwaliteit van de diepe grondlagen werd uitgebreid samengevat in “Uitwerking
van thema’s ter invulling van de omgevingsanalyse in het kader van de opmaak van
waterhuishoudingsplannen en bekkenbeheerplannen, thema’s, geologie/hydrogeologie/
grondwaterkwaliteit” in opdracht van het vroegere AMINAL afdeling Water.
Grondwaterkwetsbaarheid is de risicograad van verontreiniging van het grondwater in de
bovenste watervoerende laag door stoffen, die vanop de bodem in de grond dringen.
De bepaling van de kwetsbaarheidskaart steunt op een drietal factoren:
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x

de watervoerende laag: van belang zijn de aard en doorlatendheid,

x

de deklaag: bepalend zijn aard, dikte en hydrologische kenmerken en

x

de onverzadigde zone: bepalend is de dikte.
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De grondwaterkwetsbaarheid is weergegeven op kaart 13. Het grondwater is zeer kwetsbaar
voor bijna het volledige studiegebied. Boven de zandige watervoerende laag is geen deklaag
en de onverzadigde zone heeft een dikte van 10 m of minder. Het meest zuidelijke gedeelte
van het studiegebied, op grondgebied van Maldegem, is weinig kwetsbaar. Hier komt een
kleiige deklaag voor.
2.5.4.4.3 Grondwaterwinningen
De grondwaterwinningen binnen het studiegebied worden weergegeven op kaart 13.
Binnen het studiegebied komen geen grondwaterwinning door een drinkwatermaatschappij
voor, maar wel particuliere grondwaterwinningen. In het studiegebied worden slechts
kleinere debieten opgepompt.

2.5.4.5 Waterbodem
2.5.4.5.1 Slibsedimentatie en erosie
Tabel 9 geeft een overzicht van de berekende erosie (Van Rompaey et al., 1999) voor de
verschillende deelbekkens die overlappen met het studiegebied. De tabel toont een relatief
hoge sedimentenexport voor het Leopoldkanaal tussen de stuw te Sint-Laureins en de
monding aan het Isabellageleed en tussen de stuw en de monding van de
Moerhuizewatergang.
Tabel 9

Overzicht van de berekende erosiehoeveelheden per deelbekken (Van Rompaey et al., 1999).

VHAnummer

Naam

Opp
(km²)

Sed. Del.
Ratio

Gem. Erosie
(ton/ha.j)

82

Leopoldkanaal van Vlietbeek/Zwartesuilsbeek (excl)
tot monding Isabellageleed (incl)
Leopoldkanaal van monding Isabellageleed (excl) tot
stuw van Sint-Laureins (excl)
Leopoldkanaal van stuw Sint-Laureins (incl) tot
monding Moerhuizewatergang (incl)
Leopoldkanaal van monding Moerhuizewatergang
(excl) tot monding 085/87001 (incl)
Hoge Watering

41,14

0,13

0,11

Sediment
-export
(ton/ha)
58

49,33

0,13

0,11

70

65,99

0,12

0,09

70

40,86

0,13

0,09

47

21,62

0,16

0,06

21

Leopoldkanaal van monding 085/87001 (excl) tot
monding het geleed (incl)
Leopoldkanaal van monding het Geleed (excl) tot
monding Stampershoekbeek (incl)
Zuidervaartje van monding St-Trudoleke (excl) tot
monding in Leopoldkanaal
Leopoldkanaal van monding Stampershoekbeek
(excl) tot monding Eynsbroekvaart (incl)
Leopoldkanaal van monding Eynsbroekvaart (excl) tot
monding Zuidwatergang (incl)
Isabellavaart van monding noord Graaf-Jansdijkader
(excl) tot monding in Leopoldkanaal
Leopoldkanaal van monding Zuidwatergang (excl) tot
monding in Noordzee
Afleidingskanaal v/d Leie van monding ede(excl) tot
Damse Vaart
Damse Vaart, deel van Brugge tot Afleidingskanaal
v/d Leie
Damse Vaart, deel van Afleidingskanaal v/d Leie tot
Sluis
Afleidingskanaal v/d Leie van Damse Vaart (excl) tot
Noordzee

7,29

0,23

0,09

15

16,29

0,18

0,11

32

20,76

0,17

0,05

16

20,23

0,17

0,09

30

22,74

0,16

0,08

28

16,14

0,18

0,11

32

29,95

0,15

0,07

30

0,44

0,52

0,00

0

0,32

0,58

0,03

0

0,36

0,56

0,02

0

0,49

0,51

0,01

0

83
84
85
86
87
88
91
92
93
95
96
144
145
146
147
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2.5.4.5.2 Kwaliteit van de waterbodem
De waterbodem vervult een uiterst belangrijke rol in het waterecosysteem door het fungeren
als voedsel-, rust- of verblijfplaats voor allerlei waterorganismen. De kwaliteit van de
waterbodem hangt nauw samen met de kwaliteit van de waterkolom. Enerzijds heeft de
kwaliteit van het water een directe weerslag op die van de bodem. Anderzijds geeft de
waterbodem, bij een verbetering van de waterkwaliteit, bepaalde toxische stoffen terug af.
In 1994 werd door AMINAL afdeling Water een onderzoeksmethode (De Cooman et al.,
1998; De Deckere et al., 2000) uitgewerkt voor de beoordeling van de waterbodem, het
zogenaamde triadesysteem. Hierbij werden fysico-chemische (o.a. N- en P-gehalte, PAK’s,
PCB’s, pesticiden, minerale oliën), biologische (diversiteit macro-invertebraten en
vervorming kaken van chironomidenlarven) en ecotoxicologische (algengroei, mortaliteit van
Tamnocephalus platyrus en Hyalella azteca) parameters in beschouwing genomen om tot een
algemene beoordeling te komen.
Kaart 14 toont de waterbodemkwaliteit volgens het triadesysteem voor het Leopoldkanaal en
enkele zijlopen.
De kwaliteit van de waterbodem van het Leopoldkanaal is op een drietal meetpunten
bemonsterd (te Oostburg (Nl), Moershoofdebrug en aan de spoorwegovergang te
Zeebrugge) en geven een zeer slechte tot slechte eindbeoordeling. Op fysisch-chemisch vlak
kent de waterbodem een sterke tot lichte afwijking. Sterke afwijkingen ten opzicht van de
referentie werden gevonden voor minerale oliën en voor kwik. Op biologisch vlak is de
waterbodem matig tot zeer slecht. Ecotoxicologisch is er een lichte tot acute impact op de
organismen.
De triade-indices voor de waterbodems van de zijbeken in de periode 2004-2008 zijn als
volgt (bron: www.vmm.be):
x

zeer slecht: Isabellavaart, Zijdelingse Vaart, Afleidingskanaal van de Leie;

x

slecht: Romboutswerve, het Geleed, Kaprijkse watergang, Isabellawatering;
Zuidervaartje, Ede, Zwartesluisbeek;

x

matig: Isabellastroom, Damse Vaart;

x

goed: Eeklose watergang.

2.5.4.6 Structuurkenmerken van de waterlopen
De beoordeling van de structuurkenmerken van waterlopen in de studie getiteld “onderzoek
naar de verspreiding en de typologie van ecologisch waardevolle waterlopen in het Vlaamse
Gewest” (Bervoets & Schneiders, 1990), gebeurde met behulp van 3 parameters:
meandering, stroom-kuilen patroon en de aanwezigheid van holle en bolle oevers.
Meandering van een rivier heeft een sterk biologisch belang. Door de meandering treedt er
een variatie op van stroomsnelheden: in de buitenbochten stroomt het water sneller dan in
binnenbochten. In de buitenbochten is er een sterkere uitschuring in vergelijking met de
binnenbochten. Hierdoor ontstaan er een afwisseling van bolle en holle oevers. Eveneens
door de variatie van stroomsnelheden ontstaan er diepten en ondiepten in de bedding van de
rivieren (het zogenaamde stroom-kuilen patroon). Een dergelijke variatie in een natuurlijke
rivier creëert paai-, voedings- en schuilplaatsen voor vissen en andere waterorganismen en
vestingsmogelijkheden voor water- en moerasplanten.
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De meeste waterlopen in het studiegebied kwamen kunstmatig tot stand (zgn.
polderwaterlopen). De beoordeling voor dergelijke waterlopen berust vooral op het al dan
niet aanwezig zijn van oeververstevigingen en, indien van toepassing, het type
oeverversteviging.
Kaart 15 geeft de beoordeling van de structuurkwaliteit weer van de waterlopen binnen het
studiegebied.
De structuurkenmerken van het Leopoldkanaal zijn over het algemeen waardevol. Het
Leopoldkanaal bezit namelijk bijna overal een onverdedigde, natuurlijke oever.
Oeververstevigingen zijn aangebracht in het uiterst westelijk en meest oostelijk gedeelte. In
het westelijk gedeelte, tussen Dudzelebrug en de spoorwegovergang, zijn stortstenen
aangewend als oeververdediging. Tussen de spoorwegovergang en de inkokering werden
grove stortstenen en betonconstructies toegepast als oeververdediging; in het oostelijk deel,
tussen het pompgemaal en Notelaarsbrug, schanskorven. Ter hoogte van de sifonbrug is een
inham van het Leopoldkanaal verdedigd door een betonconstructie.
De meeste polderwaterlopen kennen waardevolle structuurkenmerken (tabel 10).
Polderwaterlopen met zeer zwakke structuurelementen zijn: Isabellawatering, Zwinnevaart,
Romboutswerve, Reigaertsbeek, Legemeersbeek en Moerhuizewatergang. De natuurlijke
waterlopen binnen het studiegebied kennen zwakke tot zeer zwakke structuurkenmerken.
Zeer zwakke structuurkenmerken komen voor in de Noordbroekwatergang en de Donkse
Beek.
Tabel 10

Beoordeling van de structuurkenmerken van de waterlopen binnen het studiegebied (Bervoets et. al.,
1996).

Structuurkenmerken

zeer waardevol
waardevol
matig
zwak
zeer zwak
geen inventarisatie
Totaal
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Alle toestromende waterlopen
Leopoldkanaal,
Afleidingskanaal van de Leie,
Damse Vaart
meter
%
meter
%
165,8
0,3
11.332,7
10,2
54.263,2
93,1
66.074,9
59,4
1.684,1
2,9
1.611,6
1,5
11.095,8
10,0
2.181,3
3,7
10.518,7
9,5
10.510,1
9,5
58.294,2

100,0

111.143,7
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2.6

Biotische gegevens

2.6.1 Leopoldkanaal
2.6.1.1 Vegetatie aan de waterlijn en aquatische vegetatie
De vegetatie langs de waterlijn van het Leopoldkanaal is aangegeven op kaart 16 en is
meestal goed ontwikkeld. Dit kan worden verklaard doordat meestal geen oeverversteviging
aanwezig is en er weinig erosie plaats vindt. De oevervegetatie kan worden onderverdeeld in
volgende types (volgens Zwaenepoel (1998) met uitzondering van het laatste type):
x

Harig wilgenroosje – Riet type. Dominante en aspectbepalende soort is Riet (foto
5-7). Dit type is algemeen voorkomend langs het Leopoldkanaal. Fraai ontwikkelde
rietkragen zijn vooral te vinden aan de noordelijke oever tussen Dudzelebrug en de
uitwatering en tussen Oesterputbrug en Sint-Jansbrug. Tussen het Isabellagemaal en
Oesterputbrug komen plantensoorten voor in de rietkraag die wijzen op brakke
omstandigheden zoals Heemst (rode lijst: zeer zeldzaam) en Heen;

x

Liesgras – Rietgras type. De dominanten zijn Rietgras en Liesgras (foto 8),
begeleidende soorten vormen Riet, Grote brandnetel, Fluitenkruid;

x

Oeverzegge – Watermunt type. Oeverzegge is een typische dominant voor dit
type, andere soorten vormen Riet, Watermunt;

x

Kalmoes type. Tussen Strobrug en Leestjesbrug wordt de vegetatie van de waterlijn
aan de zuidelijke oever gedomineerd door Kalmoes (foto 9). Kalmoes is inheems in
Zuidoost-Azië en is reeds lang (<1855) in Vlaanderen ingeburgerd. De soort vormt
geen bedreiging voor (half)natuurlijke vegetaties (Verloove, 2002).

Plaatselijk is een typische oevervegetatie beperkt ontwikkeld door een te steile talud of door
overhangende bramen (foto 24) of struwelen (foto 10).
De aquatische vegetatie is slecht ontwikkeld. Op één enkele locatie, namelijk tussen
Moershoofdebrug en Oosthoekbrug, komt Witte waterlelie voor (foto 11).
KNELPUNTEN
x

In oktober 2004 werd de uitheemse plantensoort Grote waternavel voor het eerst
gezien in het Leopoldkanaal tussen Moershoofde- en Oosthoekbrug. Sindsdien
kende de soort een sterke uitbreiding, vooral tussen Moershoofde- en
Leestjesbrug (foto 88). In 2007 kende de soort een sterke groei op verschillende
locaties waarbij ze machinaal werd verwijderd in het najaar. In 2008 was de
soort niet zo abundant aanwezig maar waakzaamheid blijft noodzakelijk.

x

De mogelijkheden voor aquatische vegetatie worden momenteel vooral
gehypothekeerd door een dikke sliblaag in het Leopoldkanaal.

2.6.1.2 Kruidvegetatie van de bermen
De verschillende bermtypes die werden onderscheiden zijn bepaald volgens Zwaenepoel
(1998). De bermtypes die werden waargenomen langs de bermen van het Leopoldkanaal zijn
weergegeven op kaart 17. Vegetatieopnames van ecologisch waardevolle kruidvegetaties in
bermen van het Leopoldkanaal zijn aangegeven in bijlage IV.

92

Verkennende ecologische gebiedsvisie voor het Leopoldkanaal en omgeving

www.inbo.be

Een vrij groot deel van de kanaalbermen van het Leopoldkanaal kan worden ondergebracht
tot het Zevenblad – Ridderzuring type. Dit bermtype is het algemeenst voorkomende
bermtype in Vlaanderen. Het wordt gekenmerkt door een bodem met een hoge
voedselrijkdom. Hierdoor domineren zeer algemeen voorkomende en resistente (aan een
grote nutriëntenrijkdom) soorten zoals Grote brandnetel, Kruipende boterbloem, Zevenblad,
Fluitenkruid, Gestreepte witbol en Kropaar (foto 12-14). Dit bermtype is een
degradatiestadium van allerlei andere types. Bij een natuurvriendelijk beheer wordt gepoogd
dit type te laten evolueren tot andere waardevollere types.
Het Dolle kervel – Ijle dravik type komt voor tussen Langewegbrug en Moershoofdebrug
en tussen Molentjesbrug en Platheulebrug. Dit bermtype is sterk verwant met het vorig
bermtype. Zoals het vorige bermtype kennen de bodems een grote voedselrijkdom, dikwijls
is er echter meer beschaduwing t.o.v. het vorig type. Typische soorten zijn: Dolle kervel, IJle
dravik, Kruldistel, Zevenblad, Bijvoet, Boerenwormkruid, Speerdistel, Witte dovenetel,
Kleefkruid en Fluitenkruid.
Het Witte klaver - Engels raaigras type wordt aangetroffen op de middenberm tussen
Leestjes- en Jacksenbrug en tussen Oostkerkebrug en Ramskappelebrug. Kenmerkende
soorten omvatten Engels raaigras, Kropaar, Gestreepte witbol en Ruw beemdgras. Dit
bermtype indiceert voedselrijke bodems.
Het Wilde marjolein – Vierzadige wikke type is het best ontwikkeld aan de uitmonding
van de Zwartesluisbeek (foto 15) en tussen de Braamdijk en Watervlietbrug. Tevens komen
relicten van dit type voor tussen Watervlietbrug en Sint-Jansbrug (foto 16) en tussen
Zonnebrug en Langewegbrug. Dit type prefereert een zeker kalkgehalte van de bodem.
Dominanten in dit type zijn Glanshaver en Rood zwenkgras. Er komen een groot aantal
zeldzame en rode lijst-soorten optimaal voor: Kattendoorn (kwetsbaar), Goudhaver
(achteruitgaand), Bevertjes (kwetsbaar; foto 53), Gewone agrimonie (achteruitgaand), Viltig
kruiskruid, Fijne ooievaarsbek, Zeegroene zegge, Aardaker (foto 52), Wilde marjolein, Grote
ratelaar (kwetsbaar) en Rapunzelklokje. Dit bermtype kent een gering voorkomen in
Vlaanderen. Het bermtype is het waardevolste langs het Leopoldkanaal waardoor gepaste
maatregelen om deze plantengemeenschap te behouden of beter te ontwikkelen wenselijk
zijn.
Het Vlasbekje – Sint-Janskruid type wordt vrij veel aangetroffen langs het Leopoldkanaal.
Het best is dit type ontwikkeld tussen Oosthoekbrug en Strobrug (foto 20). Relicten zijn
vooral terug te vinden tussen Watervlietbrug en Langewegbrug (foto 17-18) en tussen
Dudzelebrug en de spoorwegovergang. De bodem is voor dit type matig voedselrijk en
droog. Typische of dominante soorten zijn Vlasbekje, Sint-Janskruid, Peen, Duizendblad,
Margriet, Veldlathyrus en Rood zwenkgras.
Relicten van het Scherpe boterbloem – Rode klaver type zijn aangetroffen op de
middenberm tussen de sifon en Oostkerkebrug. De bodem voor dit bermtype is matig
voedselrijk en matig vochtig. Typische soorten zijn Scherpe boterbloem, Rode klaver,
Madeliefje, Kruipende boterbloem en Witte klaver.
Het Klein streepzaad – Duizendblad type is waargenomen aan de spoorwegovergang te
Zeebrugge en aan het zuidelijke landtalud tussen Oosthoekbrug en Strobrug. Typische
soorten binnen dit type zijn Klein Streepzaad, Duizendblad, Rood zwenkgras en Glanshaver.
De bodem kent vrij voedselrijke condities.
Relicten van het Kleine klaver – Smalle weegbree type komen voor tussen Notelaarsbrug
en Oesterputbrug en aan de landzijde net stroomopwaarts de spoorwegovergang te
Zeebrugge (noordelijke berm). De bodem is matig voedselrijk en matig vochtig. Typische of
dominante soorten zijn Kleine klaver, Witte klaver, Madeliefje, Smalle weegbree, Gewone
hoornbloem, Gewoon reukgras en Rood zwenkgras.
www.inbo.be
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Het Muurpeper – Zandmuur type komt voor tussen de spoorwegovergang en de
inkokering te Zeebrugge. De bodem is matig voedselrijk en uitgesproken droog. Typische
soorten zijn Muurpeper, Zandmuur, Liggende klaver, Duindravik, Hertshoornweegbree,
Zanddoddengras en Kruipend stalkruid.
Tussen Strobrug en Leestjesbrug komt een vegetatie voor die niet in een of ander bermtype
(volgens Zwaenepoel, 1998) kan worden geklasseerd. In deze studie werd deze vegetatie
aangegeven door het Gulden sleutelbloem – Kantig hertshooi type (foto 19) met als
kenmerkende soorten Gulden sleutelbloem, Kantig hertshooi, Kale jonker en Scherpe
boterbloem.
KNELPUNTEN
x

Japanse duizendknoop, een Oost-Aziatische soort, werd waargenomen langs het
Leopoldkanaal tussen Ramskapellebrug en de uitwatering (foto 87). Waar de
soort opslaat is ze door de sterke rhizomen nagenoeg onverwoestbaar.
Bovendien kan de soort door vegetatieve vermeerdering op korte termijn grote
oppervlakten innemen waardoor inheemse vegetaties worden verhinderd. Het is
wenselijk de soort actief te bestrijden (Verloove, 2002).

2.6.1.3 Muurvegetatie
Muren in de middenberm tussen het Afleidingskanaal van de Leie en het Leopoldkanaal en
oude stuwen herbergen soms zeer waardevolle muurvegetaties. Waardevolle muurvegetaties
werden aangetroffen op de oude stuwconstructie aan Platheulebrug met rode lijst-soorten
Eikvaren en Tongvaren (Slabbaert, 2002; foto 41-42) en t.h.v. Strobrug met
Steenbreekvaren (foto 40) en Tongvaren. Aan de uitmonding van de Verloren kreek (VHAnummer: 2257) komt een muurvegetatie met Tongvaren voor (foto 43).

2.6.1.4 Bomenrijen en struwelen
De houtige vegetaties langs het Leopoldkanaal (kaart 18) kunnen worden onderverdeeld in
twee groepen: spontane struwelen en aangeplante bomenrijen.
De spontane struwelen kunnen verder worden verdeeld in twee groepen: de
vochtminnende struwelen en de struwelen op drogere bodems. Vochtminnende struwelen
werden vooral waargenomen tussen Oosthoekbrug en Strobrug (foto 10) met soorten zoals
Zwarte els, Katwilg, Schietwilg, Amandelwilg en Es. Soorten typisch voor drogere struwelen
zijn Gladde iep, Braam, Brem, Hazelaar, Sleedoorn, Eenstijlige meidoorn, Boswilg, Gewone
vlier, Robinia, Gewone esdoorn, Zachte en Ruwe berk. Een belangrijke ecologische
meerwaarde vormt een mozaïek van kruid- en struikvegetatie (foto 23).
Ecologisch zeer waardevol langs het Leopoldkanaal is het goed ontwikkeld struweel van
Gladde iep. Dit struweel is vooral aan te treffen op de noordelijke oever tussen Leestjesbrug
en Molentjesbrug, tussen Dudzelebrug en Ramskapellebrug en t.h.v. Sifonbrug (foto 28-30).
Het iepenstruweel is mogelijk een restant van vroegere iepen in hagen of bomenrijen langs
het Leopoldkanaal. Het iepenstruweel zal niet verder uitgroeien tot bomen omwille van de
iepenziekte. Deze ziekte wordt veroorzaakt door een schimmel (Ophiostoma ulmi) die
voornamelijk wordt overgebracht door de Iepenspintkever. De sporen van de schimmel
kiemen in wondjes die zijn gemaakt door de kever. Vervolgens groeien de schimmeldraden
naar de houtvaten en verspreidt de schimmel zich via de sapstroom. De iep tracht de
schimmel tegen te houden door zijn watertransportsysteem af te sluiten. Hiermee richt de
boom zichzelf te gronde: bladeren en takken verwelken en tenslotte sterft de boom af. De
iepenziekte werd voor het eerst waargenomen in het begin van de vorige eeuw en is
mogelijks afkomstig van China. Jonge struiken worden niet aangetast, want pas na enkele
jaren treedt de ziekte op.
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Aangeplante bomen langs het Leopoldkanaal zijn Canadapopulier, Zomereik, Beuk,
Robinia, Es en Gewone esdoorn. Met uitzondering van de recente aanplantingen werden de
Canadapopulieren langs het Leopoldkanaal hoofdzakelijk aangeplant in 1958 met de variëteit
robusta (mondelinge mededeling Vera De Vlieger; foto 31). Recent zijn enkele kaprijpe
bomenrijen vervangen: de zuidelijke berm tussen Watervlietbrug en Sint-Jansbrug tijdens de
winter van 2001/2002; de zuidelijke berm tussen Langewegbrug en Moershoofdebrug tijdens
de winter 2002/2003; tussen Stenenschuurbrug en Bellekesstraatbrug tijdens de winter
2004/2005, de noordelijke berm tussen Oostkerkebrug en Dudzelebrug tijdens 2005/2006
(foto 32), de noordelijke berm tussen Platheulebrug en Sifonbrug tijdens 2007/2008. Het
heraanplanten gebeurde lokaal met Canadapopulieren van de variëteit marilandica (d.i. een
oude variëteit met karakteristiek kromme stammen). Deze variëteit bezit een belangrijker
landschappelijke waarde dan de moderne variëteiten, zoals kan beaamd worden bij de oude
populieren langs de Damse Vaart (foto 126). Bij het vellen van de populieren is het wenselijk
om de houtsnippers zoveel mogelijk te verwijderen om voedselaanrijking te beperken (foto
85).
KNELPUNTEN
x

Er komt een grote densiteit voor van aangeplante populieren: dikwijls 4 tot 6
rijen met 8 m tussenruimte (foto 84).

x

De aangeplante bomenrijen hebben een invloed op de kruidvegetatie door
bladval (voedselaanrijking), beschaduwing (grotere vochtigheid) en zorgen voor
aanslibbing van de waterbodem.

x

Bij het vellen van de populieren tussen Oostkerkebrug en Dudzelebrug tijdens de
winter 2005/2006 werden de struiken kort gezet. De struiken lopen terug uit
maar worden sindsdien ieder groeiseizoen behandeld met herbiciden (foto 7374).

2.6.2 Ecotopen
Ecotopen kunnen gedefinieerd worden als “ruimtelijke eenheden die homogeen zijn ten
aanzien van vegetatiestructuur, successiestadium en de voornaamste abiotische factoren die
voor plantengroei belangrijk zijn” (Stevers et al., 1987). Een ecotopenbenadering laat toe
het ecosysteem te vereenvoudigen en als het ware ruimtelijk te vertalen en het streefbeeld
voor natuurontwikkeling en het -herstel te verfijnen (Van Looy & De Blust, 1998). De
beschrijving en verdeling van de ecotopen in het studiegebied is gebaseerd op de biologische
waarderingskaart. In het kader van deze studie werd binnen het studiegebied de biologische
waarderingskaart geactualiseerd.
Kaart 20 geeft de ligging van de verschillende ecotopen. De biologische waarderingskaart is
weergegeven op kaart 19. Tabel 11 geeft een overzicht van het ruimtebeslag en de
procentuele verdeling van verschillende ecotopen in het studiegebied.
De grootste oppervlakte, namelijk iets meer dan de helft van het studiegebied, wordt
ingenomen door akkers. Ook graslanden hebben een belangrijk ruimtebeslag, ongeveer een
kwart van het studiegebied. Urbane zone zijn vrij beperkt in het studiegebied: zo’n 6,5%.
Dijken nemen een relatief belangrijke oppervlakte van het studiegebied in.
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2.6.2.1 Waterpartijen
De belangrijkste waterpartijen in het studiegebied vormen de kreken in het Meetjeslands
krekengebied (foto 108). De kreken zijn ontstaan ten gevolge van overstromingen vanuit de
Westerschelde. Enkele grote kreken binnen het studiegebied zijn de Boerekreek, Blokkreek,
Hollandersgatkreek, Roeselarekreek, Vrouwkeshoekkreek en Oostpolderkreek.
Tabel 11

Overzicht van het ruimtebeslag door de verschillende ecotopen in het studiegebied.

Ecotopen
graslanden
- halfnatuurlijk grasland

Oppervlakte
(ha)

Verdeling
(%)

1,8

0,0

- soortenrijke graslanden met halfnatuurlijke relicten

276,7

4,4

- cultuurgraslanden met verspreide biologische waarde

416,7

6,7

272,6

4,4

795,1

12,7

18,4

0,3

conform de definitie historisch permanent grasland
- cultuurgraslanden met verspreide biologische waarde
niet conform de definitie van historisch permanent grasland
- intensief cultuurgrasland
eiken-beukenbos
populieraanplantingen
- op natte grond

12,5

0,2

- op droge grond

5,1

0,1

1,3

0,0

- andere
loofhoutaanplantingen

10,6

0,2

naaldhoutaanplantingen

3,2

0,1

akkers

3.253,8

52,0

waterpartijen

120,9

1,9

urbane zones

406,2

6,5

moerassen
- rietland

44,3

0,7

- drijftil

3,2

0,1

- overige

0,3

0,0

laagstamboomgaarden

53,3

0,9

hoogstamboomgaarden

20,4

0,3

dijken

299,7

4,8

bomenrijen/houtkanten

42,7

0,7

ruigtes

21,3

0,3

struwelen

2,5

0,0

opgehoogde terreinen

5,4

0,1

kasteelparken

2,8

0,0

boom/bloemkwekerij

3,5

0,1

waterwegen

115,7

1,8

wegen

29,1

0,5

overige

22,5

0,4

totaal

6.261,6

100,0

Afhankelijk van het zoutgehalte kunnen de kreken worden ingedeeld in zoute, zoete en
brakke kreken. Tevens bezit iedere kreek unieke abiotisch parameters (nitraat, fosfaat,
sulfaat, chloride,…). De kreken vertonen ieder een verschillend stadium van verlanding. Door
het opstapelen van slib- en strooiselresten aan de oevers kunnen zich moerassoorten
vestigen. Tevens kan, door een ineenstrengeling van wortelstokken, drijvende matten
vegetatie ontstaan (drijfzoom of -til). Andere onderlinge verschillen tussen kreken hebben te
maken met het oeverprofiel, de waterafvoerfunctie, de grondwateraanvoer, de oppervlakte...
Iedere kreek bezit aldus een unieke combinatie aan verschillende factoren en herbergt
daardoor deels ook andere organismen (De Rycke & Defoort, 1998).
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De Kleiputten van Heist bezitten zo’n 1 ha open water. Deze waterpartijen zijn ontstaan door
relatief recente (1950-1970) ontginningen van klei.
KNELPUNTEN
x

Tijdens de jaren ’60 werd de Vrouwkeshoekkreek gedempt (foto 4) met specie
van de baggering van het Leopoldkanaal.

x

Sommige drassige kreekresten werden opgehoogd en dichtgestort.

x

Er worden heel wat nutriënten aangevoerd in de kreken door de toevoer van
water van slechte kwaliteit zoals drainagewater van landbouwgronden en
huishoudelijk afvalwater (Van Eykeren, 2004). Hierdoor ontstaan
eutrofiëringsprocessen (o.a. vertroebeling door algengroei met sterk wisselende
zuurstofconcentraties als gevolg) die zorgen voor een daling van de
soortendiversiteit doordat o.a. waterplanten en zichtjagers verdwijnen.

x

Sommige kreken bezitten een overmaat aan benthivore en planktivore vis
(Brasem, Karper) waardoor een herstel van de helderheid van het water niet
mogelijk is (Van Eykeren, 2004).

x

De grote aanvoer van voedingsstoffen veroorzaakt een dikke sliblaag in de
kreken. De nutriëntenrijke sliblaag wordt door wind en bodemomwoelende vissen
opgewerveld waardoor nutriënten terug in de waterkolom komen (Van Eykeren,
2004). Bij het verbeteren van de waterkwaliteit kan bovendien een aanrijking
optreden vanuit de verontreinigde waterbodem.

x

Door veranderende waterstanden werden sommige kreekoevers geleidelijk aan
mee ingeploegd en bewerkt. Hierdoor komt mest- en pesticidenafvloei naar de
kreken veelvuldig voor, waardoor de waterkwaliteit negatief wordt beïnvloed.
Tevens wordt een deel van de kreekoevers rechtstreeks bespoten waardoor de
oevervegetatie gaat verruigen. Niet gewenste soorten van voedselrijke en
verstoorde milieu’s, zoals Grote brandnetel en Akkerdistel, gaan uitbreiden. Dit
resulteert dikwijls in een nog intensievere bestrijding van de oever waardoor de
vegetatie nog verder degradeert (foto 115).

2.6.2.2 Moerassen
Moerasvegetaties zijn gebonden aan waterrijke gebieden en kunnen voor het studiegebied
worden ingedeeld in: rietland (mr), drijftillen (md), grote zeggenvegetaties (mc) en
zeebiesvegetaties (mz).
Rietvegetaties vereisen een permanent natte standplaats: het water staat bijna gedurende
het hele jaar boven het maaiveld (Vandenbussche et al., 2002b). Riet groeit in stilstaand of
weinig bewegend, meso- tot eutroof water. Kenmerkende soorten zijn (naast Riet) Gele lis,
Grote en Kleine lisdodde, Liesgras, Rietgras, Wolfspoot, Koninginnenkruid, Moerasspirea,
Poelruit, Grote egelskop, Groot moerasscherm, Echte valeriaan, Moerasvergeet-mij-nietje,
Grote kattenstaart (Vandenbussche et al., 2002a). Heen, Heemst en Zulte wijzen op een
zekere brakke invloed.
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In het studiegebied is zo’n 44,3 ha rietland, vooral voorkomend in de Kleiputten van Heist,
langs de oeverzones van de kreken en in voormalige getijdengeulen. In de Kleiputten van
Heist (foto 135-136) is zo’n 12,3 ha rietland gekarteerd. Andere belangrijke oppervlaktes
rietland zijn terug te vinden aan de Oostpolderkreek (5,4 ha; foto 102), Spletkreek (2,3 ha),
langs het Leopoldkanaal tussen Oesterput- en Stenenschuurbrug (1,8 ha), Boerekreek (1,6
ha), naast reservaat Noorddijk (1,7 ha), Draaiput (1,1 ha) en Blokkreek (1,0 ha). Net ten
noorden van het Leopoldkanaal en ten westen van de expresweg Knokke-Antwerpen komt
een 1,8 ha rietland voor met wilgenstruweel.
Rietland is in Vlaanderen een zeldzaam biotoop: Van Landuyt et al. (1999) vermeldt een
oppervlakte tussen de 2160 ha en 7140 ha (of zo’n 0,16 tot 0,53 % van de oppervlakte van
Vlaanderen).
Drijftil
Binnen het studiegebied komt een drijftil voor aan de Roeselarekreek (foto 107). Drijftillen
zijn zeer zeldzame ecotopen in Vlaanderen. Drijftillen kunnen slechts ontwikkelen bij een
eeuwenlange, ongestoorde verlanding onder specifieke omstandigheden. Hun oppervlakte in
Vlaanderen wordt geschat tussen de 4 en 9 ha (Van Landuyt et al., 1999). Drijftillen zijn dan
ook bijzondere en ecologisch zeer waardevolle biotopen.
Het drijftil aan de Roeselarekreek heeft een opmerkelijke vegetatie door het voorkomen van
een zuur varen- en veenmosrietland (Decleer, 1992). Botanisch interessante soorten die er
voorkomen zijn Moerasvaren (rode lijst: zeldzaam), Kamvaren (rode lijst: zeldzaam) en
verschillende Sphagnum (veenmos)-soorten.
Grote zeggenvegetaties en zeebiesvegetaties
Grote zeggenvegetaties en zeebiesvegetaties komen binnen het studiegebied voor in zeer
beperkte mate. Grote zeggenvegetaties komen voor met 0,04 ha in het studiegebied langs
de Roeselarekreek. Zeebiesvegetaties werden gekarteerd langs de oevers van de Boerekreek
(0,07 ha) en Oostpolderkreek (0,11 ha).
KNELPUNTEN
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x

Door vermesting, verdroging, nietsdoen-beheer en de aanplant van populieren
(foto 117) zijn de rietlanden soortenarmer geworden.

x

Door wijzigingen in de waterhuishouding gedurende de laatste decennia is de
drijftil aan de Roeselarekreek gedegradeerd. Door een verlaagd waterpeil groeit
het drijftil vast in de waterbodem waardoor het drijvend vermogen verdwijnt
(Van Eykeren, 2004). Hierdoor is een periodieke overspoeling van geëutrofieerd
oppervlaktewater mogelijk, waarbij het typisch zure karakter van het varen- en
veenmosrietland aangetast wordt. Op die manier degradeert de vegetatie tot een
rietland.

x

Enkele rietkragen werden de laatste jaren in brand gestoken. Zo werd in 2002 de
rietkraag net ten zuiden van Leopoldkanaal tussen Oesterputbrug en
Stenenschuurbrug, in 2003 en 2006 de rietkraag aan de Vrouwkeshoekkreek en
in 2006 het rietveld van de Roeselarekreek in brand gestoken. De reden hiervoor
is onduidelijk maar heeft mogelijk te maken met de vernietiging van de
broedsels van Grauwe gans (mondelinge mededeling Bart Vandevoorde).

x

Actieve verlandingsprocessen zijn ten gevolge van te lage waterpeilen en
verruiging verdwenen.
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2.6.2.3 Graslanden
In het studiegebied nemen graslanden een grote ruimte in beslag: 1.762 ha (of 28 %) is
grasland (tabel 11). Een groot deel van de graslanden zijn in de loop der jaren sterk
veranderd. Velen zijn ingeschakeld in de landbouw en worden intensief begraasd. Sommigen
werden gescheurd, opgehoogd, geëgaliseerd en/of heringezaaid. Verder hebben bemesting
en drainering een ecologische verarming sterk in de hand gewerkt.
Een onderverdeling van de graslanden kan gebeuren op basis van een combinatie van
ecologische (BWK-karteringseenheden) en juridische overwegingen (Van Landuyt et al.,
1999). Tabel 12 geeft een overzicht van de verschillende types grasland samen met de
waargenomen karteringseenheden en het ruimtebeslag. Halfnatuurlijke graslanden,
soortenrijke graslanden met halfnatuurlijke relicten en een deel van de cultuurgraslanden
met verspreid biologische waarde behoren tot de historisch permanente graslanden.
Tabel 12

Overzicht van de verschillende types grasland binnen het studiegebied met de vermelding van de
verschillende BWK-karteringseenheden en de oppervlakte.

Type grasland

Intensief
cultuurgrasland

Grasland met
verspreid
biologische waarde
niet conform
definitie historisch
permanent grasland

Grasland met
verspreid
biologische waarde
conform definitie
historisch
permanent grasland

Soortenrijk
grasland met
halfnatuurlijke
relicten

Halfnatuurlijk
grasland

karteringseenheid

hp
hx

hprhp+kb
hp+kh
hp+kn

hp+hj
hp+hr
hp+k(da)
hp+k(hc)
hp+k(hf)
hp+k(mr)
hpr
hpr+hc
hpr+kb
hpr+kn
hpr+k(da)
hpr+k(hf)
hpr+mr

hc
hu

oppervlakte (in ha)
% van de graslanden
% van studiegebied

795,1
45,1
12,7

272,6
15,5
4,4

416,7
23,7
6,7

hp*
hp*+hc
hp*+kb
hp*+kh
hp*+kn
hp*+k(da)
hp*+k(mr)
hp*+mr
hpr+da
hpr*
hpr*+da
hpr*+kb
hpr*+k(da)
hpr*+k(mr)
276,7
15,7
4,4

1,8
0,1
0,0

Legende:
hc
hj
hp
hp*

=
=
=
=

hpr
hpr*

=
=

hpr=
hpr+da =

vochtig, licht bemest grasland
grasland gedomineerd door russen
soortenarm permanent cultuurgrasland
soortenrijk permanent cultuurgrasland en met
relicten van halfnatuurlijke graslanden
grasland met veel sloten en/of microreliëf
grasland met veel sloten en/of microreliëf en
met relicten van halfnatuurlijke graslanden
grasland met weinig sloten en/of microreliëf
zilt grasland

hr

= verruigd grasland

hu
hx

= mesofiel hooiland
= zeer soortenarme, ingezaaide graslanden

www.inbo.be

mr
kb
kh
kn

=
=
=
=

rietland
bomenrij
houtkant
veedrinkpoel

k(da) = perceelsranden met zilte elementen
k(hf) = perceelsranden met elementen van
moerasspirearuigte
k(hj) = perceelsranden met veel russen
k(hr) = verruigde perceelsranden
k(hu) = perceelsranden met elementen van mesofiel
hooiland
k(mc) = perceelsranden met elementen van grote
zeggenvegetaties
k(mr) = perceelsranden met elementen van rietland
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2.6.2.3.1 Halfnatuurlijke graslanden en soortenrijke graslanden met halfnatuurlijke relicten
Dergelijke graslanden zijn biologisch waardevol tot zeer waardevol. Deze graslanden kunnen
verder worden ingedeeld volgens de vegetatie. Een min of meer syntaxonomische
benadering van de graslanden in Vlaanderen werd uitgewerkt in Zwaenepoel et al. (2002) bij
het opstellen van de natuurtypen grasland.
Belangrijke graslandtypes die binnen het studiegebied voorkomen zijn de kamgraslanden,
dotterbloemgraslanden, zilverschoongraslanden en zilte graslanden. Enkele kenmerkende
soorten die voorkomen binnen het studiegebied voor de verschillende types grasland staat
vermeld in tabel 13. Tabel 14 geeft aan waar de verschillende graslandtypes voorkomen.
Kamgrasland is vanwege de opvallende vegetatiestructuur vrij gemakkelijk te herkennen.
Kamgraslanden kunnen voorkomen op groot aantal verschillende bodemsoorten, maar op de
lichtste bodems (zand, veen, zandleem) is hun voorkomen vaak gebonden aan een lichte
vorm van bemesting, terwijl ze op zwaardere gronden (klei, leem) ook zonder bemesting
kunnen ontstaan en gedijen. De meeste typische soorten voor kamgraslanden zijn
grondwateronafhankelijk. Dit graslandtype wordt in stand gehouden door begrazing
(Zwaenepoel et al., 2002; Butaye et al., 1995). Door omschakeling naar een intensief
landbouwgebruik is kamgrasland sterk in oppervlakte afgenomen. Uitzondering hierop
vormen de polders, waar het nog steeds grote aaneengesloten oppervlakten inneemt.
Voorheen kwam het nochtans ook in aanzienlijke oppervlakte in andere streken voor, terwijl
het daar nu veelal herleid is tot kleine hoekjes marginaal grasland (hobbyweitjes) en
perceelsranden (Zwaenepoel et al., 2002).
Zilverschoongraslanden komen voor op plaatsen die langdurig nat zijn, vaak gekoppeld
aan sterke schommelingen in de waterstand. De meeste standplaatsen worden begraasd en
betreden. De bodems zijn relatief voedselrijk, variërend van zand tot zware klei. De
vegetatie neemt zelden grote oppervlaktes in, maar vormt dikwijls een overgangspositie
tussen een drogere en een nattere standplaats. Instandhouding gebeurt door overstromingen
en door begrazing (Zwaenepoel et al., 2002; Butaye et al., 1995). Het zilverschoonverbond
is een pioniersvegetatie die onder jaarlijks terugkerende begrazing en vertrappeling
weliswaar vrij lang kan standhouden op dezelfde plaats.
Voor zilte graslanden zijn zilte en brakke gronden weliswaar kenmerkend, maar het
zoutgehalte kan sterk fluctueren. Ook het vochtgehalte verschilt sterk in deze graslanden. In
Vlaanderen nemen deze graslanden een uiterst geringe oppervlakte in. Een grootteorde van
één tot hoogstens enkele hectaren wordt vermeld door Zwaenepoel et al. (2002). Dergelijke
graslanden worden in de BWK meestal aangeduid als hpr* + da.
Dotterbloemgraslanden vereisen een mineraalrijke bodem. De textuur kan venig, kleiig,
zandig, zandlemig of lemig zijn. Deze graslanden staan in de winter plas-dras, maar in de
zomer is een zekere doorluchting van de bodem nodig. Kwel treedt al dan niet op. Voor het
voortbestaan van deze graslanden is een hooilandbeheer dikwijls een voorwaarde. In
toenemende mate wordt dit gecombineerd met nabeweiding. Dit heeft over het algemeen
een toename van soorten tot gevolg (soorten uit kamgraslanden). Dotterbloemgraslanden
evolueren naar een moerasspirearuigte bij het achterwege blijven van enig natuurtechnisch
beheer (Zwaenepoel et al., 2002; Schaminée et al., 1996). Van Landuyt et al. (1999)
schatten de oppervlakte aan dotterbloemgrasland minimaal 1190 ha en maximaal 2560 ha
groot, dus zo’n 0,09-0,19 % van de oppervlakte in Vlaanderen. Binnen het studiegebied is
dotterbloemgrasland enkel aanwezig langs de Boerekreek. De BWK-code hc kan wijzen op
een dotterbloemgrasland.
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Tabel 13

Enkele kenmerkende soorten van de verschillende graslandtypes waargenomen binnen het studiegebied.
Bij dit overzicht worden rode lijst-soorten aangeduid (Van Landuyt et.al., 2006). a = achteruitgaand z =
zeldzaam.

Dotterbloemgrasland
Dotterbloem
Tweerijige zegge
Echte koekoeksbloem
Moerasrolklaver
Gewone addertongz
Moeraszegge
Scherpe zegge
Egelboterbloem

Tabel 14

Kamgrasland
Kamgrasa
Madeliefje
Gewoon timoteegras
Veldgerst
Witte klaver

Zilverschoongrasland
Zilverschoon
Fioringras
Geknikte vossenstaart
Krulzuring
Zeegroene rus
Behaarde boterbloem
Ruige zegge
Slanke waterbies
Aardbeiklaver
Valse voszegge
Platte rus

Zilt grasland
Stomp kweldergras
Zilte schijnspurrie
Zulte
Zilte schijnspurrie
Zilte rus
Dunstaartz
Aardbeiklaver
Schorrenzoutgrasz
Melkkruid
zeekraal

Overzicht van de locaties van halfnatuurlijke graslanden en soortenrijke graslanden met halfnatuurlijke
relicten in het studiegebied.

Dotterbloemgrasland
grasland Spletkreek
reservaat Noorddijk
graslanden Noorddijk
graslanden Roste Muis
oever Oostpolderkreek
oever Roeselarekreek
dotterbloemhooiland
oever Boerekreek
graslanden Oude Haantjesgatpolder
oever Vrouwkeshoekkreek
graslanden ten zuidoosten van Moerkerke
graslanden Waterhoek
graslanden Konduitput
graslanden ten oosten van sifon
graslanden Stampershoek
graslanden van Oostkerke
graslanden t.h.v. Romboutswerve
graslanden Braambeierhoek
graslanden rond de Zijdelingse Vaart
graslanden net ten oosten van
Dudzelebrug
graslanden ten zuiden van weg DudzeleWestkapelle
graslanden ten noorden van weg DudzeleWestkapelle
graslanden Palingpot
Kleiputten van Heist

x

Kamgrasland
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Zilverschoon
grasland
x
x
x
x
x
x

Zilt
grasland

x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

2.6.2.3.2 Cultuurgraslanden met verspreide biologische waarde
Een verdere indeling van dergelijke graslanden berust op de definitie historisch permanent
grasland die is gegeven in het decreet op het Natuurbehoud. Er werd een onderscheid
gemaakt tussen graslanden niet conform de definitie en deze conform de definitie.
De “cultuurgraslanden met verspreide biologische waarde niet conform de definitie van
historisch permanent grasland” zijn deze waar een waardevolle structuur ontbreekt. Een
zekere ecologische waarde is echter nog aanwezig door een relatief grote soortenrijkdom en
door de aanwezigheid van kleine landschapselementen zoals bomenrijen en houtkanten.
Binnen het studiegebied kan 273 ha geclassificeerd worden tot dit type grasland.
www.inbo.be
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De “cultuurgraslanden met verspreide biologische waarde conform de definitie van
historisch permanent grasland” zijn deze met een zeer waardevolle structuur (microreliëf,
slotenpatroon, e.d.). Deze graslanden zijn soortenrijker dan het vorig type. Ook
knotbomenrijen, rietvegetaties aan de sloten en soortenrijke perceelsranden bezorgen deze
graslanden een belangrijke biologische waarde. Dit graslandtype komt binnen het
studiegebied voor in 417 ha.
2.6.2.3.3 Intensieve cultuurgraslanden
Intensieve cultuurgraslanden worden sterk bemest en intensief begraasd. Deze graslanden
zijn soortenarm, waarbij vooral banale soorten voorkomen die aangepast zijn aan het
intensief landbouwgebruik. Dergelijke soorten zijn Engels raaigras, Italiaans raaigras, Ruw
beemdgras, Witte klaver, Grote weegbree, Kruipende boterbloem. In het studiegebied
behoort zo’n 795 ha tot dit type grasland. Iets minder dan de helft (45%) van de graslanden
binnen het studiegebied zijn intensieve cultuurgraslanden. Deze graslanden zijn biologisch
minder waardevol.
KNELPUNTEN
x

Het aandeel historisch permanent grasland in het gebied is de laatste decennia
sterk gedaald. Dit wordt echter vastgesteld in gans Vlaanderen (Dumortier et al.,
2003).

x

Door bemesting, overbegrazing, verdroging, nivellering en ophoging (foto 132)
treedt er een ecologische verarming op van graslanden waardoor de biologisch
waarde en soortenrijkdom achteruitgaan.

x

Veel graslanden verdwenen omwille van een omzetting naar akkers.

x

De ruimingsspecie van de waterlopen wordt soms op waardevolle graslanden
gedeponeerd waardoor de ecologische kwaliteit van deze graslanden wordt
aangetast (foto 95 en 101).

2.6.2.4 Bossen
Het areaal aan bos is de laatste eeuwen fel geslonken. Het bosareaal ten tijde van Ferraris is
weergegeven op kaart 21 (De Keersmaeker et al., 2001).
2.6.2.4.1 Vallei- en moerasbossen
In het studiegebied komen geen vallei- of moerasbossen voor. In de zuidwestelijke uitloper
van de Hollandersgatkreek komen relicten van mesotroof elzenbos met zeggen (vm) voor.
Net ten zuiden van het studiegebied in de stadswallen van Damme komen goed ontwikkelde
mesotrofe elzenbossen met zeggen (vm) voor.
2.6.2.4.2 Eiken-beukenbos en iepen-essenbos
In het studiegebied wordt er één eiken-beukenbos (qs) aangetroffen namelijk het
Paddepoelenbos met een grootte van zo’n 18 ha. Eiken-beukenbossen worden in Vlaanderen
aangetroffen op zandbodems, lemig zand en zandleem. De vochtigheid kan variëren van
droge bodems tot matig natte bodems (Waterinckx & Roelandt, 2001). De natuurhistorische
waarde van deze bossen is gezien de lange ontwikkelingstijd groot. Plantensoorten die wijzen
op die lange ontwikkelingstijd (oude bosindicatoren) en die voorkomen in het
Paddepoelenbos zijn onder meer Bosanemoon en Gewone salamonszegel.
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Tevens zijn in het studiegebied nog lineaire bossen aanwezig als climaxvegetatie op
sommige dijken (bv. Noorddijk). De BWK geeft dergelijke stukken dikwijls aan met dijk (kd)
als hoofdeenheid en doornstruweel (sp) als secundaire eenheid. Fytosociologisch kan
verbossing op dijken leiden tot het iepen-essenbos met Aalbes en Groot heksenkruid
(Cornelis et al., 2007).
KNELPUNTEN
x

Er treedt ecologische verarming op van het Paddepoelenbos door het ontwikkelen
van uitheemse soorten.

2.6.2.4.3 Populieraanplantingen
In het studiegebied komt 18,9 ha populieraanplantingen voor. Er kan verder een onderscheid
gemaakt worden in populieraanplantingen op vochtige bodem (lh) en populieraanplantingen
op drogere bodems (ls).
De populieraanplantingen op vochtige bodems (12,5 ha) kunnen binnen het studiegebied
verder opgesplitst worden in verschillende types:
x

Populieraanplantingen in voormalige graslanden komt voor op 8,2 ha; de ondergroei
heeft nog steeds een graslandaspect. Dergelijke aanplantingen zijn onder meer te
vinden op de dijk ten noorden van de Boerekreek en tussen het Leopoldkanaal en de
Bentillekreek. Dergelijke populieraanplantingen worden als biologisch waardevol
gekarteerd.

x

Populieraanplantingen in rietkragen beslaat 1,1 ha, vooral voorkomend langs de
kreken, (zoals de Vrouwkeshoekkreek, foto 117). Op de BWK zijn dit zeer
waardevolle ecotopen.

x

Populieraanplantingen met een ondergroei van ruderale plantensoorten (lhi) komen
in 2,1 ha. Deze populieraanplantingen worden gekenmerkt door het domineren van
Grote brandnetel en Kleefkruid. Dergelijke biotopen worden gekarteerd als biologisch
minder waardevol tot biologisch waardevol.

x

Populieraanplantingen met elzen- en/of wilgenondergroei (lhb) omvatten 1,1 ha.
Deze biotopen zijn biologisch waardevol.

Populieraanplantingen op drogere bodems met een ondergroei van struiken (lsb) zoals
Hazelaar, Gewone vlier, Eenstijlige meidoorn en Brem of van ruderale plantensoorten (lsi)
komen binnen het studiegebied voor op 5,1 ha. Een voorbeeld is de populieraanplanting net
ten zuiden van Oosthoekbrug. Dergelijke populieraanplantingen worden als biologisch minder
waardevol tot biologisch waardevol gekarteerd.
2.6.2.4.4 Andere aanplantingen
Het betreft hier aanplantingen andere dan met populier. De aanplantingen kunnen in twee
grote groepen worden verdeeld: aanplantingen met loofhout en aanplantingen met
naaldhout.
Aanplantingen met loofhout komen binnen het studiegebied voor in 10,6 ha. Deze
aanplantingen zijn biologisch waardevol tot waardevol.
Aanplantingen met naaldhout komen voor in 3,2 ha in het studiegebied. Fijnspar en Grove
den zijn de meest courante soorten die werden aangeplant. Deze aanplantingen worden als
biologisch minder waardevol tot biologisch waardevol gekarteerd.
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2.6.2.5 Struwelen
2,5 ha van het studiegebied wordt ingenomen door struwelen. Het betreft vooral opslag van
allerlei aard (sz) en vochtige wilgenstruwelen (sf). Met opslag van allerlei aard wordt steeds
struweelopslag op drogere gronden bedoeld met soorten zoals Gewone vlier, Eenstijlige
meidoorn en/of enkele wilgensoorten. Tussen het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal van
de Leie t.h.v. de kruising van de Damse Vaart ligt een dergelijk struweel van 0,9 ha.
De struwelen worden als biologisch waardevol tot biologisch zeer waardevol gekarteerd.

2.6.2.6 Ruigtes
Ruigtes zijn vegetaties waar hoog groeiende meerjarige plantensoorten domineren. Deze
gemeenschappen staan ecologisch tussen grasland en bos of struweel in. Graslanden,
akkers, kapvlaktes en opgespoten percelen die een aantal jaar onbeheerd worden gelaten
ontwikkelen zich spontaan tot ruigtes (en later tot bos).
Binnen het studiegebied kunnen de ruigtes worden ingedeeld in verruigde graslanden (hr) en
ruigtes ontstaan uit akkers (ku). Op verruigde graslanden zullen naast grassen ook dikwijls
Grote brandnetel, Kleefkruid, Akkerdistel, Ridderzuring aanwezig zijn. Het grootste oppervlak
aangesloten verruigde graslanden is aan te treffen in de Kleiputten van Heist (3,5 ha),
Romboutswerve (2,2 ha) en tussen het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal van de Leie
t.h.v. de kruising van de Damse Vaart (1,6 ha). Deze ruigtes worden als biologisch
waardevol tot zeer waardevol gezien.
Naast verruigde graslanden kunnen ruigten tot ontwikkeling komen uit verlaten akkers of
opgehoogde terreinen (ku). De grootste oppervlakte van dit type komt voor in de Kleiputten
van Heist (1,3 ha). Deze ruigtes zijn op de BWK gekarteerd als biologisch minder waardevol
tot waardevol.

2.6.2.7 Kleine landschapelementen
Kleine landschapselementen zoals houtkanten, hagen, bomenrijen, wegbermen, onverharde
wegen, dijken, sloten, boomgaarden en veedrinkpoelen komen verspreid voor in het
cultuurlandschap. Ze bezitten een belangrijke ecologische en landschappelijke waarde. Zo
hebben deze landschapselementen een intrinsieke natuurwaarde en een belangrijke
ecologische functie als verbindingselement (stapsteen of corridor). Bovendien zijn de kleine
landschapselementen een belangrijke informatiebron over het vroeger landgebruik en de
landschapsgenese.
2.6.2.7.1 Hoog opgaande bomenrijen
Hoog opgaande bomenrijen werden aangeplant langs wegen en dijken. In het dekzandgebied
werd vroeger vooral Zomereik (foto 33-34); pas later Amerikaanse eik en populier
aangeplant. In het poldergebied had vroeger vooral Iep een belangrijk aandeel. Bomenrijen
vervullen een belangrijke ecologische functie en vergroten de landschappelijke waarde van
het gebied. Zo fungeren ze als rustplaats, migratie- en jachtroutes voor vleermuizen en als
schuil-, foerageer- en nestplaats voor tal van dieren.
2.6.2.7.2 Houtkanten en hagen
Vroeger was het landschap kleinschalig waarbij veel hagen en houtkanten voorkwamen (foto
1, 3 en 121). Houtkanten werden destijds aangewend als leverancier van timmer- en
geriefhout. In de polders werden vooral knotwilgen aangeplant; in het dekzandgebied
werden naast knotwilgen ook elzen aangeplant. Zowel wilgen als elzen hadden een
ontwaterend effect en zorgden voor beschutting en schaduw voor het vee. Houtkanten
bezitten een belangrijke ecologische functie wegens het vormen van schuil-, foerageer- en
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nestplaats voor tal van dieren. Vooral knotwilgen hebben een grote ecologische en
landschappelijke waarde. Soorten die sterk gebonden zijn aan knotwilgen zijn Steenuil,
Holenduif en Gekraagde roodstaart.
Hagen vormden vroeger het veekeringssysteem (prikkeldraad bestond nog niet) in het
dekzandgebied en rond de boerderijen in de polders. Regelmatig snoeien was nodig om een
ondoordringbare structuur te bekomen. Soorten aangetroffen in hagen van de polders rond
Brugge zijn o.a. Eenstijlige meidoorn, Sleedoorn, Hondsroos, Gewone vlier, Viltroos, Gladde
Iep (Swimberghe, 1974). Typische broedvogels zijn o.a. Merel, Winterkoning, Zanglijster,
Kneu, Tuinfluiter, Groenling, Heggenmus.
Hoe breder en verscheidener een haag of houtkant, hoe meer betekenis als stapsteen in de
kolonisatie door en migratie van allerlei organismen tussen verschillende grotere
leefgebieden (Hermy & De Blust, 1997).
2.6.2.7.3 Dijken
Vanaf de 11de eeuw werden in het studiegebied dijken aangelegd. Dijken zijn karakteristieke
kleine landschapselementen en bepalen in belangrijke mate het landschapsbeeld in de
polders. Dijken hebben tevens een groot cultuurhistorisch belang vermits ze herinneren aan
de ontstaanswijze van de polders (Kerrinckx et al., 1995). Het merendeel van de dijken
binnen het studiegebied komen voor in het Meetjeslands krekengebied.
De dijken hebben tevens een groot ecologisch belang omdat ze fungeren als refugium voor
tal van planten en dieren. De flora en fauna van de dijken verschillen onderling door een
variatie in bodemsamenstelling (klei-, zand- en kalkgehalte), expositie, profiel, beheer en
beplanting met populieren. Biologisch zeer waardevol is het voorkomen van bloemrijke,
warmteminnende en kalkindicerende vegetaties (De Rycke & Defoort, 1998; Econnection,
2003). Binnen het studiegebied zijn deze vegetaties het best ontwikkeld op de Noorddijk
(foto 97-98) en Langedijk (van den Berg, 2002).
2.6.2.7.4 Waterlopen
Waterlopen vormen karakteristieke elementen voor de polders en de zandstreek. Ze hebben
een belangrijke cultuurhistorische waarde vermits ze herinneren aan de vroegste
ontginningsfase. Bovendien bezitten sloten een belangrijke ecologische waarde. Sloten
vormen namelijk een lintvormig water- en moerasecotoop en zijn geschikt als
verbindingselementen (Baetens & Grootaert, 2001).
Grote dichtheden aan waterlopen komen binnen het studiegebied vooral voor in de gebieden
ten oosten en zuidwesten van Damme. Het is onder meer dit dicht slotennetwerk met de
inherent hieraan gekoppelde waterhuishouding dat vanuit landschapsecologisch standpunt
belangrijk is. Het natuurlijk reliëf in de zandstreek is een flauwe helling van zuid naar noord,
zodat de stroomrichting van de meeste beken zuid-noord verloopt.
2.6.2.7.5 Veedrinkpoelen
Veedrinkpoelen (foto 105 en 133) waren vroeger wijd verspreid in het studiegebied. In de
polders vormden door regenwater gevoede drinkpoelen vroeger de enige mogelijkheid om
het vee van drinkwater te voorzien, omdat het slootwater in de polders zout was. Er bestaat
een grote variatie aan poelen naargelang o.a. de grootte, vorm, diepte, nutriëntengehalte,
zoutgehalte. Veedrinkpoelen zijn ecologisch belangrijk voor de voortplanting van
waterinsecten en amfibieën. Tevens vormen veedrinkpoelen een refugia voor tal van
waterplanten. Bovendien hebben veedrinkpoelen een belangrijke cultuurhistorische en
esthetische waarde.
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2.6.2.7.6 Hoogstamboomgaarden
Vroeger bezat bijna elke boerderij zijn hoogstamboomgaard die een noodzakelijke bron van
vitaminen vormde. Bovendien kon van fruit tal van andere producten worden bereid die in de
winter werden genuttigd. Tegenwoordig wordt vooral aan commerciële fruitkweek gedaan in
de vorm van laagstam. Hoogstamboomgaarden (foto 111) zijn ornithologisch interessant en
herbergen een rijke insectenfauna. Ook hoogstamboomgaarden bezitten een belangrijke
cultuurhistorische en esthetische waarde.
2.6.2.7.7 Wegbermen
Wegbermen vormen in een overwegend cultuurlandschap vaak één van de laatste
toevluchtsoorden voor planten en dieren. Uit de wegbermen kan dikwijls worden afgelezen
hoe het landschap er vroeger heeft uitgezien. Het grootste deel van de wegbermen in het
studiegebied bestaat uit soortenarme ruigtevegetaties.
2.6.2.7.8 Onverharde wegen
Onverharde wegen (foto 120) zijn schaars geworden in Vlaanderen. Naast een
landschappelijke waarde bezitten ze een grote ecologische waarde. Kenmerkend voor een
onverharde berm is de variatie in bodemverdichting en betreding waardoor een gradiënt van
open milieus naar meer gesloten milieus ontstaat. Door verzakkingen in onverharde bermen
kunnen tevens poeltjes ontstaan die habitats vormen voor specifieke organismen. Bovendien
blijken bermen en houtkanten langs onverharde wegen soortenrijker te zijn dan langs
verharde wegen (Decleer, 2005).
KNELPUNTEN
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x

Het aanplanten van snelgroeiende klonen van populier langs wegen en dijken is
vanuit landschappelijk en ecologisch standpunt te betreuren. Deze aanplantingen
beïnvloeden de kruidvegetaties door bladval en beschaduwing (ter Horst et al.,
1990). Hierdoor kunnen voedselrijke en vochtige standplaatsen ontstaan,
waardoor de karakteristieke (warmteminnende) dijkvegetaties worden
onderdrukt. Vooral het aanplanten van de populieren op de zuidhellingen van de
dijken moet worden vermeden.

x

Door het verliezen van de vroegere economische functie en door de intensivering
van de landbouw verdwenen veel houtkanten, hagen, poelen en
hoogstamboomgaarden. Naast het verdwijnen is ook een verwaarloosd
onderhoud van deze landschapselementen in ecologisch opzicht nadelig.

x

Beken en sloten zijn dikwijls sterk genormaliseerd. De oevers werden veelal
verstevigd en zijn meestal steil; de sloten werden doorgaans rechtgetrokken,
verbreed, verdiept en worden meestal jaarlijks geruimd. Door schaalvergroting
van de landbouw verdwijnen vele kleine slootjes. Bovendien hebben vele sloten
dikwijls een onvoldoende waterkwaliteit door de inspoeling van meststoffen en
pesticiden en omwille van huishoudelijke vervuiling. Door dit alles is het plantenen dierenleven in en langs de sloten dikwijls zeer sterk verarmd.

x

Dijken kennen veelal geen natuurvriendelijk beheer, bv. door een onaangepast
maaibeheer (foto 99), door bemesting of intensieve begrazing. Soms zijn
stukken van een dijk afgegraven om een doorgang te maken of om als akker te
gebruiken. Het valt verder te betreuren dat het struweel van de dijken soms
wordt behandeld met herbiciden uit vrees van bacterievuur (foto 113-114).
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2.6.2.8 Relictenkaart
De relictenkaart is weergegeven op kaart 22. De kaart geeft de locatie aan van de
waardevolle vegetatietypes en van vegetatierelicten. Als basis voor de opmaak van de
relictenkaart geldt de BWK. Er werd niet alleen rekening gehouden met de hoofdeenheid
maar ook met de subeenheden. Deze subeenheden duiden op vegetatietypes die min of
meer zijn gedegradeerd of op vegetatietypes die enkel aan de rand van een perceel
voorkomen.

2.6.3 Rode lijst-plantensoorten
2.6.3.1 Bermen van het Leopoldkanaal
Tabel 15 geeft enkele zeldzame plantensoorten en hun status volgens de rode lijst (Van
Landuyt et al., 2006) die voorkomen in de bermen van het Leopoldkanaal.
Tabel 15

De waargenomen rode lijst-soorten langs de bermen van het Leopoldkanaal.
Rode lijst-soorten sensu stricto zijn aangeduid in vet.

Soort

Rode lijst-status Soort

Rode lijst-status

Bevertjes

kwetsbaar

Grote ratelaar

kwetsbaar

Bijenorchis

zeldzaam

Hondskruid

zeldzaam

Duindravik

zeldzaam

Kamgras

achteruitgaand

Eikvaren

achteruitgaand

Kattendoorn

kwetsbaar

Heemst

zeldzaam

Kleine ratelaar

kwetsbaar

Geel walstro

achteruitgaand

Knolboterbloem

achteruitgaand

Gewone agrimonie

achteruitgaand

Muizenoor

achteruitgaand

Goudhaver

achteruitgaand

Zilte zegge

zeldzaam

Kaart 23 geeft een overzicht van de locaties van de gevonden rode lijst-soorten in de
bermen van het Leopoldkanaal. Op deze kaart zijn Goudhaver en Knolboterbloem niet
aangegeven. Goudhaver komt vrij algemeen voor tussen Stenenschuurbrug en
Langewegbrug; Knolboterbloem is vooral terug te vinden tussen Strobrug en Langewegbrug.

2.6.3.2 Omgevend gebied
Een overzicht van de rode lijst-soorten in het studiegebied en hun vindplaats is weergegeven
in tabel 16. De tabel is samengesteld uit gegevens van de floradatabank, Zwaenepoel &
Cosyns (1999) en van veldnotities van waarnemers uit de streek.
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Tabel 16

De verschillende rode lijst-soorten (sensu lato) die voorkomen in het studiegebied (exclusief de bermen
van het Leopoldkanaal) en hun vindplaats.
Rode lijst-soorten sensu stricto zijn aangeduid in vet.

Soort
Bosorchis
Dunstaart
Heemst

Rode lijst-status
onvoldoende gekend
zeldzaam
zeldzaam

Gewone agrimonie

achteruitgaand

Goudhaver
Grote ratelaar
Grote watereppe
Kamvaren
Kattendoorn

achteruitgaand
kwetsbaar
kwetsbaar
zeldzaam
kwetsbaar

Kruipwilg
Moeraskartelblad
Moerasvaren
Rietorchis
Klein schorrenkruid
Schorrenzoutgras
Selderij
Strandduizendguldenkruid
Stijve ogentroost
Vleeskleurige orchis
Zilte zegge

achteruitgaand
bedreigd
zeldzaam
zeldzaam
zeldzaam
zeldzaam
kwetsbaar
zeldzaam
kwetsbaar
zeldzaam
zeldzaam

Vindplaats
Oostpolderdijk
graslanden Noorddijk
Oevers Bentillekreek, oevers Boerekreek,
oevers Vrouwkeshoekkreek, oevers
Roeselarekreek, graslanden Roste Muis
Noorddijk, Langedijk, Oostpolderdijk,
Krabbedijk
Noorddijk, Langedijk, Oostpolderdijk
Noorddijk, Romboutswerve
Oude Haantjesgatpolder
drijftil aan de Roeselarekreek
Noorddijk, Langedijk, Krabbedijk, oevers
Boerekreek, dotterbloemhooiland
Kleiputten van Heist
dotterbloemhooiland
drijftil aan de Roeselarekreek
Romboutswerve
graslanden Noorddijk
graslanden Roste Muis, graslanden Noorddijk
reservaat Noorddijk
Kleiputten van Heist
Romboutswerve
Romboutswerve
oevers Boerekreek, dotterbloemhooiland

2.6.4 Fauna
2.6.4.1 Vissen
Voor vissen is een grote structurele diversiteit van de waterloop en de oever van groot
belang zodat paai-, rust en foerageerplaatsen ontstaan. Een vrije doorgang op de waterloop
en in de daarin uitkomende zijbeken en grachten is van belang voor de migratie.
2.6.4.1.1 Leopoldkanaal
Visbestandsopnames werden uitgevoerd op het Leopoldkanaal in 1997 (Van Thuyne et al.,
2000a) en in 2003 (Van Thuyne et al., 2004).
Tijdens het visstandsonderzoek werden in totaal 18 verschillende soorten gevangen (tabel
17). In het westelijk pand werden 18 vissoorten gevangen ten opzichte van 16 soorten voor
het oostelijke deel. De vangsten in het westelijke pand worden door Pos, Baars en in
mindere mate door Blankvoorn gedomineerd (met respectievelijke aantalpercentages van 57,
48 en 24 %). Qua biomassa domineren Paling en Blankvoorn. Opvallend voor het oostelijke
pand is de zeer lage vangst van Pos (amper 2% van het totaal aantal gevangen vis) en de
iets duidelijker aanwezigheid van de Kolblei (17 %) en Brasem (6 %). Vergelijkbaar met het
westelijk pand is dan weer de grote getalsterkte van Baars (40 %) en Blankvoorn (28 %).
Qua biomassa domineren Karper, Giebel en Blankvoorn (Van Thuyne et al., 2004; Samsoen
& Van Thuyne, 2004).
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Voor Paling is de lengteverdeling veel diverser in het westelijke dan in het oostelijke pand.
Vooral het aantreffen van kleinere palingen in het westelijke pand zou kunnen duiden op een
migratiebelemmering aan de dwarsstuw te Sint-Laureins. Door de lage vangsten kan dit
echter niet met zekerheid gesteld worden. De lengtespreiding van de gevangen snoeken
wijst op een goede populatieopbouw van de verschillende jaarklassen. De densiteit is echter
laag (Samsoen & Van Thuyne, 2004).
Tabel 17

Overzicht van de verschillende vissoorten in het Leopoldkanaal.

Soort
Baars
Blankvoorn
Bot
Brasem
Driedoornig stekelbaarsje
Giebel
Karper
Kroeskarper
Kolblei
Paling
Pos
Rietvoorn
Snoek
Snoekbaars
Tiendoornig stekelbaarsje
Vetje
Winde
Zeelt

Rode lijst-status
niet bedreigd
niet bedreigd
zeldzaam
niet bedreigd
niet bedreigd
niet bedreigd
niet bedreigd
onvoldoende gekend-vermoedelijk zeldzaam
niet bedreigd
niet bedreigd
niet bedreigd
niet bedreigd
niet bedreigd
niet bedreigd
niet bedreigd
onvoldoende gekend-vermoedelijk zeldzaam
onvoldoende gekend-vermoedelijk zeldzaam
niet bedreigd

Bot (foto 58) staat op de rode lijst (Vandelannoote & Coeck, 1998) onder de categorie
zeldzaam. Deze soort is een typisch estuariene soort, die schommelingen in zoutgehalte
goed verdraagt en die zelfs in zoet water kan gedijen. Het is een katadrome trekvis: de
eieren worden afgelegd in de kustwateren en de juvenielen migreren stroomopwaarts. Deze
soort werd enkel aangetroffen in het oostelijk pand van het Leopoldkanaal.
Kroeskarper staat volgens de rode lijst (Vandelannoote & Coeck, 1998) in de categorie
“onvoldoende gekend – vermoedelijk zeldzaam”. Deze soort is typisch voor stilstaand en
plantenrijk water (ondiepe plantenrijke plassen, rivierarmen, moerassen). De soort kan
extreme milieuomstandigheden overleven. Belangrijkste bedreiging voor de soort is
biotoopvernietiging.
De rode lijst (Vandelannoote & Coeck, 1998) vermeldt Winde bij de categorie “onvoldoende
gekend – vermoedelijk zeldzaam”. Winde werd in het Leopoldkanaal hoofdzakelijk
aangetroffen in het westelijk pand. In Vlaanderen werd deze soort voornamelijk aangetroffen
in het Netebekken, de Demer en de Mark (Vandelannoote et al., 1998). Winde komt voor in
stromende wateren maar ook in plassen en riviermondingen. Voor een zichzelf
instandhoudende populatie is een verbinding noodzakelijk met stromend water. De
paaigebieden liggen immers stroomopwaarts in kleine rivieren en beken en vereisen een
bodem van grind en zand. Voor larven en jonge vissen is beschutting onder de vorm van o.a.
waterplanten, boomwortels van belang. Vermesting, kanalisatie en migratiebarrières zijn de
belangrijkste bedreigingen.
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Vetje is een vissoort die beschermd is volgens de conventie van Bern. Op de rode lijst
(Vandelannoote & Coeck, 1998) is deze soort vermeld bij de categorie “onvoldoende gekend
– vermoedelijk zeldzaam”. Deze soort leeft in scholen in traagstromend of stilstaand water
en verdraagt enige mate van vervuiling. Waterplanten en begroeide oevers zijn voor deze
vissoort essentieel. Biotoopverlies, door het verdwijnen van waterplanten, vormt de
belangrijkste bedreiging voor de soort. Vetje heeft een erg veranderlijke verspreiding, die
mogelijks het gevolg is van transport van eitjes via de poten van watervogels. In het
Leopoldkanaal werd Vetje enkel aangetroffen in het oostelijk pand.
Vergeleken met de resultaten van het visserijonderzoek uit 1997 is een sterke terugval van
de visstand in het westelijke pand te merken door een opmerkelijke terugval van
voornamelijk Kolblei, Blankvoorn en Winde. De totale vangstopbrengst is een tiende van wat
er in 1997 gevangen werd (Samsoen & Van Thuyne, 2004).
In het algemeen is de visstand in het Leopoldkanaal soortenarm met vrij lage densiteiten en
hoofdzakelijk samengesteld uit soorten die resistent zijn voor een minder goede
waterkwaliteit.
Belangrijke maatregelen die nodig zijn voor de uitbouw van een stabiele en evenwichtige
vispopulatie in het Leopoldkanaal zijn (ook naar Denayer & Van Thuyne, 1998):
x

het verbeteren van de waterkwaliteit;

x

het behoud en de verdere ontwikkeling van een goed ontwikkelde oever- (bv.
waterriet) en watervegetatie;

x

het behoud en ontwikkelen van vispaaiplaatsen zoals ondiepe vegetatierijke
plaatsen (bv. een oude arm ter hoogte van Strobrug);

x

het zoveel mogelijk verhinderen van de sterke aanslibbing (dikke, zwarte en
anaerobe laag; o.a. door de bladval van de populierenrijen);

x

het optimaliseren van het waterpeilbeheer: te lage waterpeilen in het voorjaar
tijdens de paaiperiode zijn nefast voor de natuurlijke rekrutering en het in stand
houden van de vispopulaties;

x

het optimaliseren van de migratiemogelijkheden van en naar het Braakmancomplex,
het Meetjeslands krekengebied, het poldercomplex rond Damme en de zee (via de
zeesluizen te Heist).

2.6.4.1.2 Andere waterlopen en kreken
In het Afleidingskanaal van de Leie (tussen Knokke-Heist en Deinze) werden 18
vissoorten gevangen nl. Paling, Brasem, Kolblei, Giebel, Karper, Riviergrondel,
Blauwbandgrondel, Vetje, Winde, Blankvoorn, Rietvoorn, Zeelt, Snoek, Driedoornige
stekelbaars, Tiendoornige stekelbaars, Pos, Baars en Snoekbaars. Rietvoorn, Driedoornige
stekelbaars en Blankvoorn werden meest gevangen. De grootste soortendiversiteiten en
densiteiten worden aangetroffen ten zuiden van het studiegebied, namelijk tussen
Oostwinkel en de sluis te Balgerhoeke. Op de andere plaatsen is het visbestand in het
Afleidingskanaal soortenarm met lage biomassa’s (Van Thuyne et al., 2000b).
Op de Damse Vaart werden in 2006 10 soorten gevangen nl. Baars, Bittervoorn,
Blankvoorn, Brasem, Kolblei, Paling, Pos, Rietvoorn, Snoek en Zeelt. Blankvoorn is de
frequentst gevangen soort (aantalpercentages van 53,4%) gevolgd door Baars (16,5%) en
Paling (15,5%). Qua biomassa domineert Paling (gewichtspercentage van 41,4%) gevolgd
door Snoek (25,2%). Een grotere diversiteit en vangstdensiteit werd gevonden in het traject
tussen Hoeke en de Nederlandse grens (Van Thuyne et al., 2007c).
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In de Boerekreek werden 7 vissoorten aangetroffen. Paling, Snoekbaars en Baars werden
het meest gevangen. Qua biomassa domineert Snoek. De roofvis (Snoek en Snoekbaars)
maken 26 % uit van het totaal aantal gevangen vis en 41 % van de totaal gevangen
biomassa (Samsoen & Van Thuyne, 2004).
In de Roeselarekreek werden 11 soorten gevangen. In aantallen domineert Baars (30 %),
gevolgd door Karper en Brasem. Qua biomassa domineert duidelijk Karper (70 %). De
roofvisstand op de Roeselarekreek is beperkt. Snoek en Snoekbaars maken samen slechts 3
% uit van het totale aantalpercentage, qua gewicht is dit ongeveer 9 % (Samsoen & Van
Thuyne, 2004).
In de Oostpolderkreek werden 13 soorten gevangen (onder meer Winde). Kolblei gevolgd
door Baars werden het meest gevangen. Samen maken deze soorten 65 % van het totaal
aantal gevangen exemplaren uit. Qua biomassa domineert Karper (47 %). Roofvis (Snoek)
maakt 1 % uit van het totaal aantal gevangen vis en 21 % van de totale biomassa (Samsoen
& Van Thuyne, 2004).
In de Hollandersgatkreek werden 13 vissoorten gevonden, met onder meer Winde en
Vetje. Baars gevolgd door Rietvoorn werden met een aantalpercentage van respectievelijk 33
% en 30 % het meest gevangen. Karper en Giebel maken het grootste deel uit van de
biomassa (31 % en 18 %). De roofvis (Snoek en Snoekbaars) maken 10 % uit van het totaal
aantal gevangen vissen en 13 % van de totaal gevangen biomassa (Samsoen & Van Thuyne,
2004). De populatie Winde vertoont een duidelijk dalende trend (mondelinge mededeling Luc
Samsoen).
Op de Zwartesluisbeek werden 11 vissoorten gevangen: Driedoornige stekelbaars, Baars,
Blankvoorn, Brasem, Giebel, Kolblei, Paling, Pos, Rietvoorn, Snoek en Snoekbaars (Van
Thuyne et al., 2007b). In de Isabellawatering werden 9 soorten gevangen: Driedoornige
stekelbaars, Blankvoorn, Brasem, Giebel, Karper, Paling, Rietvoorn, Snoek en Zeelt (Van
Thuyne et al., 2007b). In de Isabellastroom werden tien soorten aangetroffen:
Driedoornige stekelbaars, Tiendoornige stekelbaars, Baars, Blankvoorn, Giebel, Karper,
Kolblei, Paling, Pos en Rietvoorn (Van Thuyne & Breine, 2008). In het Isabellakanaal
werden vier vissoorten gevangen namelijk Driedoornige stekelbaars, Karper, Snoek en Zeelt
(Van Thuyne & Breine, 2008).
In de Ede zijn 6 vissoorten gevangen: de twee stekelbaarssoorten, Blankvoorn,
Blauwbandgrondel, Giebel en Paling. Al deze vissoorten komen ook voor op het
Afleidingskanaal van de Leie, waar de Ede in uitmondt. Mogelijk trekt de vis van het
Afleidingskanaal de Ede op (Van Thuyne et al., 2007a).
In de Hoge Watering werd geen vis aangetroffen. Dit is voornamelijk te wijten aan de
slechte waterkwaliteit, met lage zuurstofgehaltes (Van Thuyne & Breine, 2004). In het
Zuidervaartje werden slechts de twee stekelbaarssoorten aangetroffen (Van Thuyne et al.,
2007a).
Op de Isabellavaart werden Driedoornige stekelbaars, Tiendoornige stekelbaars, Baars,
Karper en Paling gevangen; op de Zwinnevaart Driedoornige stekelbaars en Karper; op de
Hoekevaart Driedoornige stekelbaars en Karper. Er werden dus enkel vissen aangetroffen
die resistent tegen vervuiling zijn en dan nog in zeer lage concentraties. De belangrijkste
oorzaken voor het pover visbestand zijn de slechte waterkwaliteit, overmatige slibdepositie
en de cultuurtechnische oeververstevigingen (Breine et al., 2005).
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2.6.4.2 Vogels
De gegevens i.v.m. vogels zijn afkomstig van het broedvogelatlasproject
(databankbeheerder: Glenn Vermeersch), het monitoringsproject van het SBZ-V
Poldercomplex (Courtens & Verbelen, 2008), verslagen van de vogelwerkgroep Noord OostVlaanderen, verslagen van de vogelwerkgroep Noord West-Vlaanderen (Mergus) en van losse
meldingen van diverse veldwaarnemers uit de streek. Tabel 18 geeft een overzicht van de
recente broedvogels, doortrekkers en wintergasten in het studiegebied samen met de rode
lijst-status (naar Devos et al., 2004).
Tabel 18

Overzicht van de verschillende vogelsoorten (broedvogel, wintergast of doortrekker) die zijn
waargenomen in het studiegebied.
Tevens is de rode lijst-status aangeduid en vermeld indien de soort een Bijlage I-soort (van de
Vogelrichtlijn) is. Rode lijst-status (volgens Devos et al., 2004): mub: met uitsterven bedreigd, b:
bedreigd, k: kwetsbaar, a: achteruitgaand, z: zeldzaam, og: onvoldoende gekend. vrl = BijlageI-soort
van de Vogelrichtlijn.

Vogelsoort

Fuut
Dodaars
Aalscholver
Roerdomp
Kwak
Kleine zilverreiger
Blauwe Reiger
Lepelaar
Knobbelzwaan
Wilde zwaan
Kleine zwaan
Kolgans
Dwerggans
Rietgans
Kleine Rietgans
Grauwe Gans
Canadese Gans
Brandgans
Bergeend
Nijlgans
Wilde Eend
Krakeend
Pijlstaart
Slobeend
Smient
Wintertaling
Zomertaling
Tafeleend
Kuifeend
Grote Zaagbek
Visarend
Bruine Kiekendief
Blauwe Kiekendief
Buizerd
Wespendief
Sperwer
Torenvalk
Boomvalk
Slechtvalk
Smelleken
Patrijs
Kwartel
Fazant
Waterral
Waterhoen
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Rode lijststatus /
Bijlage I

Broedvogel

x
x
mub,vrl
z, vrl
z, vrl

x
x

vrl
vrl
vrl
vrl

vrl

x
x
x
x
x
x

z
ob
b

vrl
vrl
vrl

x
x
x
x
x

x
x

vrl
x
x
x
vrl
vrl
k
og

Wintergast/
doortrekker
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Vogelsoort

Kerkuil
Bosuil
Ransuil
Velduil
Steenuil
Gierzwaluw
IJsvogel
Groene Specht
Grote bonte specht
Veldleeuwerik
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Graspieper
Witte Kwikstaart
Gele Kwikstaart
Grote Gele Kwikstaart
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Blauwborst
Gekraagde Roodstaart
Zwarte Roodstaart
Tapuit
Paapje
Roodborsttapuit
Zanglijster
Koperwiek
Grote Lijster
Kramsvogel
Merel
Tuinfluiter
Zwartkop
Braamsluiper
Grasmus
Rietzanger
Sprinkhaanzanger
Snor
Cetti's zanger
Kleine Karekiet
Bosrietzanger
Spotvogel
Fitis
Tjiftjaf
Goudhaantje
Grauwe Vliegenvanger

Rode lijst- Broed- Wintervogel gast /
status /
doorBijlage I
trekker
x
x
x
x
x
z, vrl
x
x
x
x
vrl
x
x
x
x
x
x
k
x
x
a
x
k
x
b
x
x
x
a
x
x
x
x
x
x
x
x
vrl
x
k
x
x
mub
x
mub
x
x
x
x
x
x
x
b
x
x
x
x
x
x
x
x
b
x
x
mub
x
z
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Meerkoet
Scholekster
Kluut
Goudplevier
Kievit
Bosruiter
Witgatje
Oeverloper
Tureluur
Zwarte ruiter
Groenpootruiter
Grutto
Wulp
Regenwulp
Watersnip
Kemphaan
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Zilvermeeuw
Visdief
Holenduif
Houtduif
Turkse Tortel
Zomertortel
Koekoek

k, vrl
vrl

x
x
x
x

vrl

k

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

mub
vrl
z
k, vrl

b

x
x
x
x
x
x

x
x
x

Baardmannetje
Staartmees
Koolmees
Zwarte Mees
Pimpelmees
Kuifmees
Matkop
Boomklever
Boomkruiper
Ekster
Gaai
Kauw
Roek
Zwarte Kraai
Spreeuw
Wielewaal
Huismus
Ringmus
Vink
Keep
Kneu
Putter
Groenling
Sijs
Rietgors

z

x
x
x
x
x

k
x
x
x
x
x

b
a
a

a

x
x
x
x
x
x
x
x

z
b

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

In het hiernavolgende gedeelte wordt het habitat en de locatie van de broedplaats(en)
besproken van de rode lijst-soorten in het studiegebied:
Met uitsterven bedreigd
x

Snor is een broedvogel van uitgestrekte natte of vochtige riet- en lisdoddevegetaties
met dichte onderbegroeiing van o.a. zeggen. De daling van de populatie is een
gevolg van het verdwijnen van geschikte broedgebieden. Snor is in het studiegebied
enkel een broedvogel in de Kleiputten van Heist. Vroeger was deze soort tevens een
broedvogel in het Meetjeslands krekengebied (Anselin, 1986).

Bedreigd
x

Zomertaling is een broedvogel van drassige graslanden en moerassige gebieden met
veel water- en oeverplanten. Een afname van de broedaantallen in Vlaanderen is
vooral te wijten aan habitatverlies. In het studiegebied zijn broedgevallen bekend uit
de graslanden t.h.v. Konduitput, Bonem, Romboutswerve en uit de Kleiputten van
Heist.

x

Zomertortel broedt in een halfopen landschap met veel bosfragmentjes en
houtkanten. De afname in Vlaanderen is vooral een gevolg van beperkte
voedselbeschikbaarheid door het verdwijnen van graanakkers en akkerranden samen
met het gebruik van herbiciden. In het studiegebied broedt de soort onder meer
langs het Leopoldkanaal tussen Moerhoofde- en Strobrug en tussen Leestjes- en
Jacksenbrug.

x

Graspieper is een vogel van open en halfopen gebied. De afname van het Vlaamse
broedbestand is vooral een gevolg van het omzetten van graslanden naar akkers en
een intensiever grondgebruik van vochtige graslanden (vroege maai- en
inschaardata, hoge veedichtheden). Broedgevallen zijn gekend aan de Spletkreek,
Oude Haantjesgatpolder, graslanden Waterhoek, graslanden Stampershoek, t.h.v.
Konduitput en Bonem, graslanden ten oosten van sifon en in de Kleiputten van Heist.
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x

Kramsvogel verkiest open, gevarieerde landschappen (combinatie van akkers,
graslanden, houtkanten, alleenstaande bomen, boomgaarden,…). Vlaanderen ligt op
de grens van het verspreidingsgebied. De soort werd broedend waargenomen langs
het Leopoldkanaal ter hoogte van Zonnebrug in 2002.

x

Rietzanger (foto 61) is een typische broedvogel voor rietkragen. De afname van de
Vlaamse broedaantallen zijn vooral een gevolg van habitatverlies. Broedgevallen van
deze soort zijn waargenomen langs het Leopoldkanaal tussen Stenenschuurbrug en
Oesterputbrug, Spletkreek, Oostpolderkreek, Boerekreek, Roeselarekreek, Blokkreek,
Kleiputten van Heist, Romboutswerve.

x

Wielewaal is een broedvogel in vochtige loofbossen, hoogstamboomgaarden en oude
populieraanplantingen. De afname van het Vlaamse broedbestand is waarschijnlijk
vooral een gevolg van de achteruitgang van grote insecten (o.a. Meikever) door
pesticidengebruik. In het studiegebied broedt de soort vooral in de
populieraanplantingen van het Leopoldkanaal.

x

Rietgors (foto 62) is een typische bewoner van rietvelden. Verlies aan broedhabitat
zorgt voor dalende broedaantallen in Vlaanderen. De soort is broedend waargenomen
aan het Leopoldkanaal tussen Stenenschuurbrug en Oesterputbrug, in de
Isabellawatering, rietkraag naast het reservaat van de Noorddijk, Roeselarekreek,
Boerekreek, Meikeshoekpolder, Blokkreek en in de Kleiputten van Heist.

Kwetsbaar
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x

Patrijs broedt op akkerland, vooral als dit wordt afgewisseld met graslanden,
wegbermen, hagen, dijken, sloot- en akkerranden. Schaalvergroting,
pesticidengebruik en voedselgebrek in de winter zijn belangrijke oorzaken voor de
achteruitgang. Broedgevallen zijn gekend aan de Noorddijk, Haantjesgatpolder, t.h.v.
Bentillekreek, graslanden Waterhoek, graslanden Stampershoek en graslanden ten
oosten van sifon.

x

Kluut is een broedvogel van jonge, dynamische terreinen met een pioniersvegetatie
die bij voorkeur onderhevig zijn aan wisselende waterstanden. Binnen het
studiegebied broedt de soort in de Kleiputten van Heist.

x

Tureluur is een typische weidevogel die nestelt in natte graslanden en schorren. Een
afname van de broedaantallen in Vlaanderen is vooral te wijten aan habitatverlies.
Deze soort is broedend waargenomen in de Oude Haantjesgatpolder, graslanden
rond de Konduitput, Bonem, graslanden t.h.v. Romboutswerve, graslanden Palingpot
en in de Kleiputten van Heist.

x

Veldleeuwerik is een typische broedvogel voor open agrarische gebieden met akkers
en graslanden. Afname van het Vlaamse broedbestand ligt vooral in het verdwijnen
van een kleinschalig agrarisch landschap met een grote diversiteit aan gewassen en
in een verminderd voedselaanbod (door bestrijdingsmiddelen). Broedgevallen zijn
gekend uit de Oude Haantjesgatpolder en Beoosteredepolder.

x

Huiszwaluw broedt in kolonies op gebouwen. De soort kent in Vlaanderen een sterke
achteruitgang doordat moderne woningen minder gunstige nestgelegenheden bieden
en door droogtes in overwinteringsgebieden (Afrika). De soort broedt onder meer
aan het gebouw van het pompgemaal aan het Zuidervaartje.
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x

Gekraagde roodstaart is een typische broedvogel voor een kleinschalig landschap
met veel kleine landschapselementen. Het verdwijnen van kleine
landschapselementen en extreme droogte in Afrikaanse overwinteringsgebieden
zorgen onder meer voor een dalend broedbestand. De soort broedt vooral in holtes
van oude knotwilgen. In het studiegebied broedt deze soort t.h.v. de graslanden rond
de Konduitput, Bonem, rond de Hoge Watering te Moerkerke en nabij de Branddijk.

x

Visdief heeft een voorkeur voor open terreinen met schaarse en lage vegetatie zoals
zandplaten, kiezelstranden, rivieroevers en schorren. Visdief is een onregelmatige
broedvogel te Damme.

Zeldzaam
x

Cetti’s zanger broedt in verruigde, vochtige vegetaties met struikopslag en een
dichte bedekking van riet, bramen of brandnetels. Binnen het studiegebied komt de
soort soms tot broeden in de Kleiputten van Heist en aan de Vrouwkeshoekkreek.
Tevens werden auditieve waarnemingen verricht op de middenberm (tussen het
Afleidingskanaal en het Leopoldkanaal) net stroomopwaarts de inkokering te
Zeebrugge, t.h.v. de RWZI te Knokke en aanpalend aan de linkeroever van het
Afleidingskanaal van de Leie net stroomafwaarts Dudzelebrug.

x

Baardmannetje komt tot broeden in uitgestrekte rietvelden van meerjarig niet
droogvallend riet. In het studiegebied komt deze soort enkel tot broeden in de
Kleiputten van Heist. Vroeger was deze soort tevens een broedvogel in het
Meetjeslands krekengebied (Anselin, 1986).

x

Kwak is een zeldzame broedvogel voor Vlaanderen; vooral in het zuiden van Europa
(Middellandse Zeeregio) is de soort plaatselijk talrijk. In de omgeving van het
Leopoldkanaal zijn broedgevallen gekend uit de stadswallen van Damme.

Achteruitgaand
x

Boerenzwaluw is een broedvogel in boerderijen en stallen. Een daling van het aantal
landbouwbedrijven en een toename aan moderne veehouderijen waar zwaluwen
geen toegang meer krijgen tot de stallen zorgen voor een dalend Vlaams
broedbestand. De laatste jaren zijn in gans Vlaanderen de aantallen sterk
teruggelopen.

x

Gele kwikstaart broedde vroeger vooral op vochtige graslanden. De laatste decennia
vormen akkers belangrijke broedbiotopen. De soort komt, binnen het studiegebied,
op verschillende plaatsen tot broeden.

x

Huismus en Ringmus broeden nabij woningen. Er is de laatste jaren een sterke
achteruitgang te merken.

x

De Kneu komt tot broeden allerlei halfopen tot open landschappen. De afname in
Vlaanderen is te wijten aan een combinatie van het verdwijnen van geschikte
broedplaatsen, verhoogd pesticidengebruik en de lage beschikbaarheid van voedsel
tijdens de wintermaanden.

Onregelmatige broedvogel
x

Smient: in 2007 was er één territorium van deze soort in de Romboutswerve.
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Onvoldoende gekend
x

Kwartel verkiest open, droge graslandbiotopen.

De Bijlage I soorten van de Vogelrichtlijn die broeden in het studiegebied zijn:
x

Kluut: zie categorie kwetsbaar

x

Blauwborst (foto 60) leeft in iets verruigde rietvelden en gevarieerde moerassen.
Enkele natte stukjes in een ruige vlakte zijn ook al voldoende. Doordat hij zijn
voedsel vooral op de grond zoekt, moeten in zijn biotoop open plekken tussen de
vegetatie voorkomen. Deze soort broedt langs het Leopoldkanaal tussen
Bellekesstraatbrug en Stenenschuurbrug, tussen Stenenschuurbrug en
Oesterputbrug, aan de Spletkreek, reservaat Noorddijk, Oude Haantjesgatpolder,
Meikeshoekpolder, Roeselarekreek, graslanden Stampershoek, Romboutswerve,
Branddijk, nabij de Hoge Watering te Moerkerke, graslanden Ramskappelle en de
Kleiputten van Heist.

x

Bruine kiekendief is een soort van open landschappen met grote moeras- en
rietvegetaties. Als nestplaats dienen voornamelijk grote rietvelden langs kreken,
meren of plassen, maar jaarlijks wordt ook gebroed in graanculturen. In het
studiegebied komt deze soort tot broeden aan de Spletkreek, in een rietveld net ten
zuiden van Leopoldkanaal tussen Oesterput- en Stenenschuurbrug, in rietkragen
t.h.v. het reservaat van de Noorddijk, Boerekreek, Vuil poelke, Roeselarekreek en in
de Kleiputten van Heist.

x

IJsvogel (foto 59) is strikt aan open, zuiver water gebonden. Dit zijn zowel grote
plassen, rivieren, vijvers als beken. De soort nestelt in een zelf uitgegraven hol in
een zandwand of in het wortelgestel van een omgevallen boom. Binnen het
studiegebied zijn broedgevallen bekend aan het Leopoldkanaal tussen Leestjesbrug
en Jacksenbrug en uit de Kleiputten van Heist.

x

Kwak: zie categorie zeldzaam.

x

Visdief: zie categorie kwetsbaar.

Het Leopoldkanaal is een broedbiotoop voor 5 rode lijst-vogelsoorten: Zomertortel,
Rietzanger, Rietgors, Wielewaal en Kramsvogel. Tevens komen er 2 soorten die zijn opgelijst
op Bijlage I van de Vogelrichtlijn tot broeden: Blauwborst en IJsvogel. Het kanaal is voor
verschillende vogelsoorten van belang als migratieroute tijdens de trekperiodes en vormt
tevens een belangrijke winterverblijfplaats.
Twee belangrijke exoten die tot broeden komen in het studiegebied zijn Canadese gans en
Nijlgans:
x

116

Canadese gans is afkomstig van Noord-Amerika. De soort vertoont in Vlaanderen een
stijgende broedpopulatie. Vooral vanaf de tweede helft van de jaren ‘80 neemt de
Canadese Gans gestaag in aantal toe. De laatste 10 jaar is de broedpopulatie van de
soort vertienvoudigd (Anselin, 2004a). Problemen die zich voordoen met een
abundante aanwezigheid van de soort zijn schade aan kwetsbare vegetaties, invloed
op de waterkwaliteit, competitie met andere watervogels en schade aan landbouw.
Het in toom houden van de populatie gebeurt best door op een gecoördineerde
manier de eieren te schudden en adulten weg te vangen tijdens de ruiperiode (Beck
et al., 2002).
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x

Nijlgans komt oorspronkelijk uit Afrika ten zuiden van de Sahara. De broedpopulatie
is in Vlaanderen de laatste twintig jaar snel in aantal gestegen (Anselin, 2004b).
Gezien de snelle toename van de soort is een controle sterk aan te raden. Het
schudden van de eieren en het wegvangen van adulten tijdens de ruiperiode vormen
mogelijke maatregelen (Beck et al., 2002).

KNELPUNTEN
De laatste jaren vertonen verschillende vogelsoorten een achteruitgaande
broedpopulatie of zijn zelfs verdwenen als broedvogel in het studiegebied omwille
van:
x

het verdwijnen van belangrijke oppervlaktes aan moerasecotopen (vnl.
rietvelden), ruigten en natte grasland,

x

veranderingen in de hydrologie van moerasecotopen en natte graslanden,

x

verbossing van moerasecotopen,

x

het verdwijnen van kleine landschapselementen (bomenrijen, hagen,
houtwallen),

x

een te intensief beheer van de graslanden (te vroeg maaien, overbegrazing,
drainage),

x

te vroege oogstdata,

x

het toenemend gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen insecten en
akkeronkruiden,

x

vernietiging en verstoring van de nestplaats,

x

watervervuiling.

Het studiegebied is een belangrijk gebied voor een aantal overwinterende soorten.
Kleine Rietgans overwintert vooral in reliëfrijke historisch permanente graslanden. Het
belangrijkste overwinteringsgebied van deze soort is in Vlaanderen gelegen in de polders
tussen Brugge, Oostende en Damme (Oostkustpolders). In Vlaanderen is soms meer dan 85
% van de Spitsbergse populatie aanwezig (Devos et al., 2001).
Rietgans overwintert hoofdzakelijk op akkers met wintergewassen of achtergebleven
landbouwgewassen of op graslanden (afhankelijk van de ondersoort; Spanoghe, 2003). Het
Meetjeslands krekengebied is één van de belangrijke overwinteringsgebieden voor Rietgans
in Vlaanderen, waar tot enkele duizenden exemplaren aanwezig zijn (Spanoghe, 2003).
Kolgans zit in de winter vooral op graslanden. Er wordt ook wel gefoerageerd op pas
ingezaaide graanculturen en maïsakkers. De Oostkustpolders vormen het belangrijkste
overwinteringsgebied in Vlaanderen. Hier kunnen tot 30.000 exemplaren worden
waargenomen, dit is 5 % van de totale mondiale populatie. In het Meetjeslands
krekengebied kunnen eveneens enkele duizenden exemplaren worden geteld (Spanoghe,
2003).
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Kleine zwaan (Bijlage I-soort) is in de winter vooral op graslanden maar ook wel op
akkerland aanwezig. In Vlaanderen is het Meetjeslands krekengebied een
grensoverschrijdend overwinteringsgebied waar tijdens sommige winters tot 2 à 3 % van de
populatie geteld wordt (1 %-norm is 170 exemplaren) (Spanoghe, 2003).
Tevens overwinteren in het studiegebied enkele andere Bijlage I-soorten zoals Slobeend,
Roerdomp, Wilde zwaan, Blauwe kiekendief, Smelleken, Dwerggans, Goudplevier en
Kemphaan (watervogeltellingen, Koen Devos). Verder zijn de Oostkustpolders en het
Meetjeslands krekengebied van belang als overwinteringsplaats van Smient, Wintertaling,
Wulp en Grauwe gans.

2.6.4.3 Amfibieën en reptielen
In België komen ongeveer 14 inheemse soorten amfibieën en 7 inheemse soorten reptielen
voor. De volledige herpetofauna is beschermd. Tabel 19 geeft de voorkomende amfibieën en
reptielen binnen het studiegebied weer samen met de rode lijst status (Bauwens & Claus,
1996) en de vindplaats.
Waarnemingen van amfibieën en reptielen zijn schaars in het studiegebied. De meeste
gegevens dateren van de periode 1976-1978, waarbij in het kader van een doctoraatsthesis
een uitgebreide inventaris werd gemaakt (De Fonseca, 1980). Een inventarisatie van poelen
werd verricht in West-Vlaanderen (Bauwens et al., 2006).
Tabel 19

Overzicht van de amfibieën en reptielen binnen het studiegebied.

Soort
Alpenwatersalamander
Kleine watersalamander
Gewone pad
Poelkikker
Bastaardkikker
Bruine kikker
Boomkikker

Levendbarende hagedis
Roodwangschildpad

Bijlage HRL

IV
V
V
IV

Rode lijst
niet bedreigd
niet bedreigd
niet bedreigd
niet bedreigd
niet bedreigd
met uitsterven
bedreigd
zeldzaam
criteria niet
van toepassing

Locatie
verspreid voorkomend
verspreid voorkomend
verspreid voorkomend
Stadswallen Damme
verspreid voorkomend
verspreid voorkomend
het laatst waargenomen in 1976
te Sint-Margriete
Romboutswerve (2000)
Brugge
Kleiputten van Heist

Verspreid en vrij algemeen voorkomend binnen het studiegebied zijn: Gewone pad, Bruine
kikker, Bastaardkikker, Alpenwatersalamander en Kleine watersalamander. Deze soorten
komen algemeen voor in Vlaanderen (Bauwens & Claus, 1996). De enige rode lijst-soorten
die werd waargenomen binnen het studiegebied is Levendbarende hagedis. Er werd één
exoot waargenomen, namelijk Roodwangschildpad in de Kleiputten van Heist. In de
graslanden van Romboutswerve werd Boomkikker waargenomen in 2000, daarna kon dit
echter niet meer worden bevestigd (De Beelde, 2003).
Poelkikker (of Kleine groene kikker) is opgelijst op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. De
verspreiding in het studiegebied is beperkt tot de stadswallen van Damme. In Vlaanderen
concentreren zich de meeste populaties in de Kempen. De soort blijkt sterk gebonden te zijn
aan voedselarme tot matig voedselrijke wateren op de zandgronden (Bauwens et al., 2006).
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2.6.4.4 Zoogdieren
Deze gegevens zijn afkomstig van de zoogdierendatabank van Natuurpunt vzw (1*1 km
UTM-hok; databankbeheerder Sven Verkem). Er komen 34 soorten zoogdieren (tabel 20)
voor in het studiegebied. De meeste soorten komen algemeen voor en zijn niet bedreigd.
Alle vleermuizensoorten die voorkomen in het studiegebied staan op Bijlage IV van de
Habitatrichtlijn en genieten daardoor strikte bescherming. Er komen tevens 7 rode lijstsoorten (Criel, 1994) voor. De Bijlage IV-soorten en de rode lijst-soorten zijn:
x

Veldspitsmuis (zeldzaam): waargenomen in de Roeselarepolder te Sint-Laureins,
langs de Damse Vaart te Damme, in Middelburg en te Oostkerke;

x

Waterspitsmuis (bedreigd): een populatie (melanistische vorm) is aanwezig
langsheen de bermen van het Leopoldkanaal t.h.v. sifonbrug. Tevens is deze soort
waargenomen in de Romboutswerve en langs de Damse Vaart te Hoeke;

x

Gewone dwergvleermuis (Bijlage IV): zomerwaarnemingen komen verspreid voor in
het gebied;

x

Ruige dwergvleermuis (Bijlage IV; vermoedelijk bedreigd): waarnemingen tijdens de
zomer zijn bekend van het Leopoldkanaal t.h.v. de Boerekreek, de Blokkreek, de
Hollandersgatkreek en langs de Damse Vaart te Damme;

x

Grijze grootoorvleermuis (Bijlage IV; bedreigd): overwintert in de bunkers gelegen
tussen het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal van de Leie te Maldegem, in het
kasteel Althena te Damme en in het kasteel van Rezinghe te Maldegem;

x

Gewone grootoorvleermuis (Bijlage IV; vermoedelijk bedreigd): overwintert in de
bunkers gelegen tussen het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal van de Leie te
Maldegem, in het kasteel van Rezinghe te Maldegem, in het kasteel Morperlinck te
Moerkerke, in het kasteel Althena te Damme;

x

Rosse vleermuis (Bijlage IV): zomerwaarnemingen zijn bekend aan het
Leopoldkanaal t.h.v. Langewegbrug, Oostkerkebrug, Dudzelebrug en te Sint-Laureins
(Middeldorpe), aan de Damse Vaart t.h.v. Damme en aan de Romboutswerve; een
vrij omvangrijke kolonie is aanwezig in het Paddepoelenbos;

x

Franjestaart (Bijlage IV; vermoedelijk bedreigd): overwintert in de bunkers gelegen
tussen het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal van de Leie;

x

Laatvlieger (Bijlage IV): waargenomen in de zomer aan het Leopoldkanaal t.h.v.
Oeterputbrug, Stenenschuurbrug, Zonnebrug, Moershoofdebrug, Oosthoekbrug,
Leestesbrug en Dudzelebrug; en aan Romboutswerve, de Haantjesgatpolder en de
Hollandersgatkreek en te Oostkerke;

x

Gewone baardvleermuis / Brandt’s vleermuis (Bijlage IV; vermoedelijk bedreigd /
bedreigd): overwintert in de bunkers langs het Afleidingskanaal/Leopoldkanaal te
Maldegem en Moerkerke, in het kasteel van Rezinghe te Maldegem, in het kasteel
Morperlinck te Moerkerke en in het kasteel Althena te Damme; Baardvleermuis en
Brandt’s vleermuis zijn niet op geluid van elkaar te onderscheiden. Kolonie- en
zichtwaarnemingen zijn erg schaars, waardoor de soorten doorgaans onder dezelfde
noemer behandeld worden. In Vlaanderen wordt de verhouding Baard/Brandt’s
geschat op 10/1;
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x

Meervleermuis (Bijlage II en IV; bedreigd): er is een gekende kraamkolonie in
Oostburg (Nl), voortplantingsplaatsen zijn in het studiegebied niet gekend; de soort
werd foeragerend waargenomen in het krekengebied (Blokkreek,
Hollandersgatkreek) en aan de Damse Vaart te Oostkerke en Damme;

x

Watervleermuis (Bijlage IV): foeragerend waargenomen in Romboutswerve, de
Kleiputten van Heist, t.h.v. de Boerekreek; overwintert in de bunkers gelegen tussen
het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal van de Leie te Maldegem;

x

Bunzing (Bijlage V): komt verspreid voor in het gebied;

Tabel 20

De verschillende zoogdiersoorten voortkomend in het studiegebied.

Vleermuizen:
Gewone dwergvleermuis
Ruige dwergvleermuis
Grijze grootoorvleermuis
Gewone grootoorvleermuis
Rosse vleermuis
Franjestaart
Laatvlieger
Meervleermuis
Baardvleermuis
Watervleermuis

Insecteneters:
Gewone bosspitsmuis
Tweekleurige bosspitsmuis
Huisspitsmuis
Veldspitsmuis
Dwergspitsmuis
Waterspitsmuis
Egel
Mol

Knaagdieren:
Aardmuis
Veldmuis
Ondergrondse woelmuis
Rosse woelmuis
Bosmuis
Dwergmuis
Huismuis
Bruine rat
Zwarte rat
Muskusrat
Woelrat

Haasachtigen:
Haas
Konijn

Carnivoren:
Wezel
Hermelijn
Bunzing
Vos

2.6.4.5 Ongewervelden
2.6.4.5.1 Dagvlinders
Dagvlinders kunnen beschouwd worden als indicatorsoorten voor de kwaliteit van natuur en
landschap (Maes & Van Dyck, 1999). Vooral structuurkenmerken van de vegetatie zijn
belangrijk voor vlinders zodat veranderingen in het type omgeving of landgebruik en in
intensiteit van dit gebruik van grote invloed zijn op de vlinderpopulaties. Na 1950 verdwenen
in totaal 18 soorten op Vlaams niveau vooral door het verdwijnen en/of versnipperd raken
van geschikte leefgebieden, milieuverontreiniging (verdroging, vermesting, gebruik van
bestrijdingsmiddelen) en een ongunstig beheer van natuur- en bosgebieden.
De vlindergegevens van het studiegebied zijn afkomstig van de vlinderdatabank van de
Vlaamse vlinderwerkgroep vzw (databeheerder: Dirk Maes) en uit de jaarverslagen van de
natuurhistorische vlinderwerkgroep Meetjesland. In het studiegebied komen 25 verschillende
soorten dagvlinders voor (tabel 21).
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Gebieden met grote soortenrijkdom zijn Noorddijk, Langedijk, Romboutswerve, Kleiputten
van Heist, Paddepoelenbos, Leopoldkanaal (t.h.v. Watervlietbrug, Strobrug).
De meerderheid van de waarnemingen geven melding van de meer algemene soorten, zoals
Argusvlinder, Bont zandoogje, Citroenvlinder, Dagpauwoog, Gehakkelde aurelia, Groot en
Klein koolwitje, Klein geaderd witje, Kleine vos, Landkaartje en Zwartsprietdikkopje.
Tabel 21

De verschillende soorten dagvlinders waargenomen in het studiegebied samen met de rode lijst-status
(Maes & Van Dyck, 1999).

Soort
Argusvlinder
Atalanta
Bont zandoogje
Boomblauwtje
Bruin blauwtje
Bruin zandoogje
Citroenvlinder
Dagpauwoog
Distelvlinder
Eikenpage
Geelsprietdikkopje
Gehakkelde aurelia
Groot dikkopje

Rode lijst
niet bedreigd
niet bedreigd
niet bedreigd
kwetsbaar
niet bedreigd
niet bedreigd
niet bedreigd
niet
niet
niet
niet

bedreigd
bedreigd
bedreigd
bedreigd

Soort
Groot koolwitje
Hooibeestje
Icarusblauwtje
Klein geaderd witje
Klein koolwitje
Kleine vos
Kleine vuurvlinder
Koevinkje
Landkaartje
Oranje zandoogje
Oranjetipje
Zwartsprietdikkopje

Rode lijst
niet bedreigd
niet bedreigd
niet bedreigd
niet bedreigd
niet bedreigd
niet bedreigd
niet bedreigd
niet bedreigd
niet bedreigd
niet bedreigd
niet bedreigd
niet bedreigd

Locaties waar Kleine vuurvlinder, Icarusblauwtje, Bruin blauwtje en Hooibeestje
(foto 63-66) voorkomen zijn schaars geworden in Vlaanderen. Het gecombineerd voorkomen
van deze dagvlinders is een goede indicatie voor kwaliteitsvol schraalgrasland. Op
verschillende plaatsen langs het Leopoldkanaal, zoals t.h.v. Watervlietbrug, Strobrug en
Ramskapellebrug, werden deze soorten waargenomen. Buiten het Leopoldkanaal werden
deze soorten waargenomen aan de Noorddijk, Langedijk, Paddepoelenbos, Romboutswerve
en de Kleiputten van Heist.
Bruin blauwtje (rode lijst: kwetsbaar) kende vroeger een vrij zeldzame verspreiding in
Vlaanderen. Deze soort lijkt zich de laatste jaren uit te breiden, vooral in het noorden van
Oost - en West-Vlaanderen op de zandgronden. Als habitat worden droge, schrale graslanden
met een korte vegetatie verkozen. Waardplanten zijn ooievaarsbek-soorten en reigersbeksoorten (Maes & Van Dyck, 1999). Binnen het studiegebied is deze soort waargenomen aan
het Leopoldkanaal (t.h.v. Watervlietbrug, Strobrug en Ramskapellebrug), Noorddijk,
Langedijk, Paddepoelenbos, Romboutswerve en aan de Kleiputten van Heist.
2.6.4.5.2 Waterjuffers en libellen
De data zijn afkomstig uit de libellendatabank van de nationale libellenwerkgroep Gomphus
(databankbeheerder: Geert De Knijf). Binnen het studiegebied komen 16 verschillende
soorten voor (tabel 22). Het merendeel van de soorten zijn algemeen voorkomende soorten
zoals Lantaarntje, Grote keizerlibel, Blauwe glazenmaker, Bloedrode heidelibel en
Paardenbijter. Het studiegebied kent geen echt belangrijke gebieden voor waterjuffers en
libellen. Het brakke karakter van tal van waterpartijen binnen het studiegebied is in dit
verband een belangrijke beperkende factor, vermits slechts enkele soorten vrij tolerant zijn
aan een brak milieu.
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Tabel 22

De verschillende soorten libellen waargenomen in het studiegebied samen met de rode lijst status (De
Knijf et al., 2006).

Soort
Blauwe glazenmaker
Bloedrode heidelibel
Bruine winterjuffer
Bruinrode heidelibel
Gewone oeverlibel
Grote keizerlibel
Houtpantserjuffer
Kleine roodoogjuffer
Lantaarntje
Paardenbijter
Platbuik
Variabele waterjuffer
Viervlek
Vroege glazenmaker
Vuurjuffer
Watersnuffel
Zwarte heidelibel

Rode lijst
niet bedreigd
niet bedreigd
niet bedreigd
niet bedreigd
niet bedreigd
niet bedreigd
niet bedreigd
niet bedreigd
niet bedreigd
niet bedreigd
niet bedreigd
bedreigd
niet bedreigd
met uitsterven bedreigd
niet bedreigd
niet bedreigd
niet bedreigd

Variabele waterjuffer (rode lijst: bedreigd) werd waargenomen in 2003 aan de
Roeselarekreek (Mergeay, 2003). Deze soort is gebonden aan eutrofe en mesotrofe plassen
en moerassen die door een dichte vegetatiegordel omgeven worden. Het water moet helder
zijn en een evenwichtige, natuurlijke vissamenstelling herbergen. De soort vertoont een
voorkeur voor plassen met een rijke watervegetatie (o.a. Gele plomp, Witte waterlelie,
Kikkerbeet, fonteinkruidsoorten, eendekroossoorten). Bedreigingen vormen de verwijdering
en vernietiging van drijvende waterplantenvegetatie in grote plassen. Deze problemen
worden in de hand gewerkt door hoge visstanden en droogvallen van de waterplassen
(Wasscher et al., 1995).
Vroege glazenmaker (met uitsterven bedreigd) kent in Vlaanderen enkel een succesvolle
voortplanting in Limburg. De soort verkiest mesotrofe tot eutrofe plassen met een goed
ontwikkelde oevervegetatie van vaak Riet en Lisdodde (De Knijf et al., 2006). De soort werd
éénmalig waargenomen in de stadswallen te Damme (De Beelde & Pillen, 2006).
2.6.4.5.3 Sprinkhanen en krekels
De data zijn afkomstig uit de databank van de sprinkhanenwerkgroep Saltabel
(databankbeheerders: Kris Decleer & Peter Adriaens). Gegevens over deze groep zijn vrij
fragmentarisch en niet gebiedsdekkend. De rode lijst-status is beschreven in Decleer et al.
(2000).
Ratelaar, Krasser, Bruine sprinkhaan, Gewoon spitskopje en Grote groene sabelsprinkhaan
komen algemeen voor. In de struwelen langs het kanaal komt Boomsprinkhaan voor.
Zuidelijk spitskopje is een recente inwijkeling die in de bermen en in allerlei ruigere
graslanden kan aanwezig zijn. In de graslanden te Romboutswerve is tevens
Struiksprinkhaan (rode lijst-categorie: zeldzaam) en Zeggedoorntje waargenomen.
In het meest westelijke uurhok (ES18B) verdwenen enkele soorten: Duinsabelsprinkhaan,
Kustsprinkhaan, Negertje, Wrattenbijter en Moerassprinkhaan.
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2.6.5 Biologische waardering
De biologische waarderingskaart (BWK) kent aan de verschillende karteringseenheden een
waardering toe op basis van 4 criteria nl.: zeldzaamheid, biologische kwaliteit, kwetsbaarheid
en vervangbaarheid (De Blust et al., 1985). Tabel 23 geeft een overzicht van de verdeling
van de biologische waardering voor het studiegebied.
In het studiegebied is 66 % van de oppervlakte biologisch minder waardevol. Zo’n 19 % van
de oppervlakte is biologisch waardevol tot zeer waardevol.
Tabel 23

Overzicht van de biologische waardering van het studiegebied.

Biologische waardering

Oppervlakte
in ha

Verdeling
in %

minder waardevol

4127,8

65,9

minder waardevol met waardevolle elementen

818,8

13,1

minder waardevol met waardevolle tot zeer waardevolle elementen

49,0

0,8

minder waardevol met zeer waardevolle elementen

73,0

1,2

waardevol

654,8

10,5

waardevol met zeer waardevolle elementen

279,5

4,5

zeer waardevol

258,6

4,1

2.6.6 Historische biotische gegevens
2.6.6.1 Flora
Tabel 24 geeft een overzicht van rode lijst-soorten die in de uur- of kwartierhokken binnen
het studiegebied zijn gevonden. Per soort wordt tevens weergegeven in welke periode de
soort werd gevonden en in welke plaats. Alle data zijn afkomstig van de floradatabank1 . De
soorten van voor 1930 komen uit herbaria; de andere gegevens zijn afkomstig van opnames
gemaakt door vrijwilligers op basis van streeplijsten. De opdeling tussen voor en na 1972 is
een gevolg van de veranderde opnamemethode (voor 1972: uurhokken, na 1972:
kwartierhokken).
Een belangrijk deel van de soorten zijn akkeronkruiden of komen voor in natte of
voedselarme graslanden.

1

Floradatabank is een geïnformatiseerde databank met plantenverspreidingsgegevens van Vlaanderen op niveau 1km².
Aan Floradatabank wordt meegewerkt door Flo.Wer vzw, de nationale plantentuin van België, het Instituut voor natuuren bosonderzoek, de Universiteit Gent, de KULeuven en ANB (VLINA/96/02,VLINA/00/01).
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Tabel 24

Overzicht van de historische waarnemingen van de rode lijst-plantensoorten.

Vegetatie

Plantensoort

Rode lijst

eutrofe wateren

Fijn hoornblad
Groot blaasjeskruid
Kikkerbeet

zeldzaam
zeldzaam
kwetsbaar

Voor 1930

Kleine waterranonkel

vrij zeldzaam

Krabbenscheer

met
verdwijning Damme
bedreigd

Paarbladig fonteinkruid

zeldzaam

Knokke-Heist

Maldegem

Watergentiaan

bedreigd

Damme

Damme, Sint-Laureins

Knokke-Heist, Damme

Wortelloos kroos

bedreigd

droogvallende
oligotrofe wateren

Ondergedoken
moerasscherm

zeldzaam

verlandingsvegetatie

Galigaan
Grote boterbloem
Grote watereppe

zeldzaam
zeldzaam
kwetsbaar

Lidsteng

kwetsbaar

Moeraslathyrus

bedreigd

Watervliet

Voszegge

bedreigd

Watervliet

Drienervige zegge
Groenknolorchis

zeldzaam
Knokke-Heist
met
verdwijning Knokke-Heist
bedreigd

laagveenmoerassen

akkeronkruiden
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Tussen 1930-1971

Tussen 1972-1990

Damme (Oostkerke), Sint-Laureins

Ramskapelle

Damme

Lapscheure

Damme, Sint-Laureins

Ramskapelle, Damme, Boerekreek, Roeselarekreek

Damme (sifon)
Maldegem
Knokke-Heist
Knokke-Heist, Damme

Kamvaren

zeldzaam

Moerasorchis

Verdwenen
uit Knokke-Heist
Vlaanderen en het
Brussels Gewest

Knokke-Heist, Damme, Maldegem

Hollandersgatkreek, Haantjesgatpolder, Damme

Sint-Laureins, Knokke-Heist

Damme (omgeving Branddijk), Heist

Roeselarekreek, Hollandersgatkreek

Moeraswespenorchis

zeldzaam

Knokke-Heist

Rond wintergroen

zeldzaam

Knokke-Heist

Maldegem

Moerasvaren

zeldzaam

Damme,
Roeselarekreek

Slanke gentiaan

met
verdwijning Knokke-Heist
bedreigd

Akkerboterbloem

met
verdwijning
bedreigd

Maldegem (Middelburg), Assenede

Bolderik

met
verdwijning
bedreigd

Damme (Oostkerke)

Dreps

kwetsbaar

Middelburg, Moerkerke

Eenjarige hardbloem

achteruitgaand

Assenede, St.-Laureins-Maldegem

Roeselarekreek
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pioniersvegetatie
natte tot vochtige
(matig) voedselrijke
graslanden

natte voedselarme
graslanden

droge voedselarme
graslanden

droge voedselarme
kalkrijke graslanden

www.inbo.be

Kleine wolfsmelk

kwetsbaar

Damme, Knokke-Heist

Korenbloem

achteruitgaand

Assenede, Sint-Laureins, Sint-LaureinsMaldegem, Damme, Brugge

Naaldenkervel

met
verdwijning
bedreigd

Damme

Nachtkoekoeksbloem

bedreigd

Assenede

Ruw parelzaad

bedreigd

Damme

Slijkgroen
Strandduizendguldenkrui
d
Alpenrus

zeldzaam
zeldzaam

Damme (sifon)

Watervliet
Knokke-Heist

met
verdwijning Knokke-Heist
bedreigd

Dwergbloem

bedreigd

Fraai duizendguldenkruid

momenteel
bedreigd

Sint-jan-in-Eremo

Graslathyrus

zeldzaam

Knokke-Heist

Groot streepzaad

achteruitgaand

Brugge, Damme

Grote ratelaar

kwetsbaar

Damme, Damme (Oostkerke)

Boerekreek, Sifon

Klavervreter

zeldzaam

Maldegem-Sint-Laureins

Damme (sifon)

Kleine ratelaar

kwetsbaar

Damme

Damme (sifon)

Waterkruiskruid

zeldzaam

Kleine valeriaan

kwetsbaar

niet

Boerekreek, Roeselarekreek, Heist

Ramskapelle
Paddepoelenbos

Kranskarwij

zeldzaam

Damme

Kruipwilg

achteruitgaand

Knokke-Heist

Grasklokje

achteruitgaand

Hondsviooltje

kwetsbaar

Knokke-Heist

Ruwe klaver

zeldzaam

Knokke-Heist

Tandjesgras

achteruitgaand

Aarddistel

zeldzaam

Ogentroost

kwetsbaar

Sint-Laureins

Bevertjes

kwetsbaar

omg.
Bentillekreek,
Maldegem, Brugge

Maldegem
Damme

Maldegem
Knokke-Heist

Driedistel

bedreigd

Knokke-Heist

Kruisdistel

zeldzaam

Knokke-Heist

Sint-Laureins-
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Geel walstro

achteruitgaand

Geel zonneroosje

zeldzaam

Knokke-Heist

Heist, Damme

Geelhartje

bedreigd

Knokke-Heist

Gestreepte klaver

zeldzaam

Hondskruid

zeldzaam

Knokke-Heist

Knokke-Heist

Kegelsilene

zeldzaam

Knokke-Heist

Onderaardse klaver

zeldzaam

Knokke-Heist

Ruige leeuwentand

achteruitgaand

Wondklaver

kwetsbaar

Assenede
omgeving Bentillekreek

Knokke-Heist

Beemdkroon

achteruitgaand

Kattendoorn

kwetsbaar

Blauw kweldergras
Bleek kweldergras

bedreigd
zeldzaam

Sint-Laureins, Maldegem

Gerande schijnspurrie

zeldzaam

Assenede, Sint-Laureins, Knokke-Heist

Gewoon kweldergras

zeldzaam

Sint-Laureins

Klein schorrenkruid

zeldzaam

Schorrenzoutgras

zeldzaam

Selderij

kwetsbaar

schorren

Kwelderzegge

met
verdwijning Knokke-Heist
bedreigd

ruigtes

Beursjesganzenvoet
Esdoornganzenvoet

met
verdwijning
bedreigd
zeldzaam

Hartgespan

zeldzaam

zilte graslanden

kalkrijke ruigtes

zomen

Heemst

zeldzaam

Gewone agrimonie

achteruitgaand

Maldegem (Middelburg), Assenede

Sint-Laureins: Naaldbos van Zomme
Oostpolderkreek, Boerekreek, Mesurekreek, Heist
St-Laureins (Oostpolderkreek)

Oostpolderkreek
Knokke-Heist

Oostpolderkreek
Boerekreek, Bentillekreek

Damme (Branddijk)
Oostpolderkreek, Roeselarekreek
Knokke-Heist
Boerekreek, Bentillekreek, Hollandersgatkreek
Damme, Brugge

Knikkende distel

zeldzaam

Nachtsilene

zeldzaam

Echte guldenroede
Groot glaskruid

achteruitgaand
zeldzaam

Maldegem (Middelburg)
Brugge

Grote bremraap

zeldzaam

Maldegem-Sint-Laureins

Oostpolderkreek,
Bentillekreek,
Boerekreek,
Mesurekreek, Blokkreek, Rombautswerve
Oostpolderkreek

Knokke-Heist

muurvegetaties

Eikvaren

achteruitgaand

Damme (Oostkerke, Moerkerke)

droge heide

Struikhei

achteruitgaand

Maldegem

duinen

Blauwe zeedistel
Duinviooltje

zeldzaam
zeldzaam
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Sint-Laureins (Middeldorpe)

Sint-Laureins: Naaldbos van Zonne

Knokke-Heist
Knokke-Heist
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2.6.6.2 Vissen
Tijdens de campagne naar glasaalmigratie op het Leopoldkanaal in 1991 werd glasaal
(larve van Paling) waargenomen aan de zeesluizen te Heist (Belpaire et al., 1991). Vroegere
meldingen van vissers geven aan dat glasaal via het Leopoldkanaal landinwaarts migreerde
tot onder meer de verschillende kreken. Tijdens een glasaalcampagne in het voorjaar van
1992 werd geen glasaal waargenomen op afwateringslopen van de Boerekreek en
Oostpolderkreek (Denayer & Belpaire, 1992). In Vlaanderen is de glasaaloptrek, in
vergelijking met de periode van voor 1980, sterk verminderd. Om de inlandse palingstocks
op peil te houden is het noodzakelijk dat de glasaal kan binnentrekken en de
opgroeigebieden in het binnenland kan bereiken. De larven van Paling bereiken in het
voorjaar, via de Golfstroom, de Europese kusten. Een slechte waterkwaliteit, achteruitgang
van geschikte palingbiotopen en belemmeringen bij migratie zijn factoren die hun weerslag
hebben op de palingpopulaties.
Vergelijking met de recente gegevens geeft aan dat 6 vissoorten zijn verdwenen in het
Leopoldkanaal: Barbeel, Elft, Fint, Kopvoorn, Riviergrondel en Zwarte baars (Vrielynck et al.,
2002, schriftelijke mededeling Frankie Stoops). Zwarte baars is een exoot die in 1910 werd
geïntroduceerd (Vrielynck et al., 2002). Het is opvallend dat onder de verdwenen soorten
veel stroomminnende soorten zitten (met name: Barbeel, Kopvoorn, Elft, Fint en
Riviergrondel). Dit is eigenaardig vermits het hier over een kanaal gaat waar alleen zwakke
stromingen worden verwacht. Elft en Fint zijn soorten die als volwassen dier in zee of in de
monding van grote rivieren leeft en voor de voortplanting stroomopwaarts naar beken en
rivieren trekt. De historische aanwezigheid van deze soorten illustreren de niet onbelangrijke
verbindingsfunctie van het kanaal voor vismigratie vanuit zee naar landinwaarts gelegen
wateren.
Historische visgegevens voor het Afleidingskanaal van de Leie omvatten volgende
soorten: Baars, Barbeel, Blankvoorn, Brasem, Elft, Fint, Karper, Paling, Riviergrondel,
Rietvoorn Snoek en Zeelt (Vrielynck et al., 2002). In vergelijking met de recente gegevens
komen 3 soorten niet meer voor: Barbeel, Elft en Fint. Deze soorten zijn stroomminnende
soorten of soorten duidend op een vrije verbinding met zee.
Spiering kwam voor in de Hollandersgatkreek. Uit informatie van hengelaars blijkt dat
deze soort er reeds meer dan 10 jaar niet meer voorkomt. Spiering is een soort die als
volwassen dier in zee leeft en voor de voortplanting stroomopwaarts naar beken en rivieren
trekt. Mogelijks trok Spiering via het Leopoldkanaal naar de Noordzee (schriftelijke
mededeling Frankie Stoops).
In het Zuidervaartje was Kopvoorn aanwezig. Het is mogelijk dat Kopvoorn in het
Zuidervaartje met zijn zwak meanderend verloop erin slaagde een habitat te vinden, om van
daaruit mogelijks het kanaal Gent-Oostende te bereiken. Verder kwamen Alver, Baars,
Blankvoorn, Paling en Snoek voor (Vrielynck et al., 2002). Begin jaren ‘90 was Kopvoorn
aanwezig in het Geleed (schriftelijke mededeling Frankie Stoops).
De historische soortenlijst voor de Damse Vaart is Baars, Barbeel, Blankvoorn, Brasem,
Elft, Forelbaars, Karper, Kolblei, Paling, Pos, Rietvoorn, Riviergrondel, Snoek, Snoekbaars en
Zeelt (Vrielynck et al., 2002). Onder deze soorten bevinden zich twee exoten: de Snoekbaars
en de Forelbaars, respectievelijk geïntroduceerd in dit kanaal in 1913 en 1912. De
introductie van Forelbaars was geen succes aangezien er verder geen melding wordt
gemaakt van deze soort. Vergelijking met de recente visfauna levert 3 verdwenen soorten:
Barbeel, Elft en Riviergrondel. Deze soorten zijn stroomminnend of duiden op een vrije
verbinding met zee.
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2.6.6.3 Broedvogels
Tabel 25 geeft de verdwenen broedvogel voor het studiegebied (gebaseerd op De Lust,
1993; Decleer, 1992; Decleer et al., 1996 en Anselin, 1986).
Tabel 25

De verdwenen broedvogels in het studiegebied samen met hun broedbiotoop.

Soort
Geelgors

Rode lijst / Vogelrichtlijn
bedreigd

Grauwe gors
Grauwe
klauwier

bedreigd
met uitsterven bedreigd
Bijlage I van de Vogelrichtlijn

Grote karekiet

met uitsterven bedreigd

Kemphaan

uitgestorven
Bijlage I van de Vogelrichtlijn
niet bedreigd

Kleine plevier
Kluut

kwetsbaar
Bijlage I van de Vogelrichtlijn
met uitsterven bedreigd

Paapje
Roerdomp
Visdief
Watersnip
Woudaapje

met uitsterven bedreigd
Bijlage I van de Vogelrichtlijn
kwetsbaar
Bijlage I van de Vogelrichtlijn
met uitsterven bedreigd
met uitsterven bedreigd
Bijlage I van de Vogelrichtlijn

Broedbiotoop
diverse halfopen landschappen, zoals licht beboste
heide, bosranden en agrarisch gebied met heggen,
houtwallen en grazige wegbermen. 's Winters
dienen voldoende kruidenrijke overhoekjes en
stoppelakkers (graankorrels) aanwezig te zijn
graslanden en akkers in open tot halfopen gebieden
kleinschalig, gevarieerd halfopen tot open
landschap: bloemrijke hooilanden met veel hagen
en struwelen. Belangrijk zijn doornstruiken die
gebruikt worden om prooien aan vast te spiesen
is een typische rietbewoner die gebonden is aan
grote oppervlakten stevig, overjarig riet
natte tot vochtige reliëfrijke graslanden
is een echte pioniervogel en prefereert tijdelijk
beschikbare, vaak kleinschalige terreintjes
waterrijke gebieden met brede slikranden, zonder of
met korte begroeiing
soortenrijke graslanden in een open tot halfopen
landschap
is een soort van uitgestrekte rietmoerassen met
zuiver water en een stabiele waterstand
broedt in kolonies op zandige of braakliggende
terreinen nabij het water
ondiepe moerassen en natte weilanden
is een zomergast van moerassen, rietlanden en rijk
begroeide oeverzones met proper water

De belangrijkste redenen die ervoor zorgden dat de soorten verdwenen zijn:
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x

habitatverlies,

x

verdwijnen van kleine landschapselementen,

x

verdroging,

x

vermesting,

x

te vroege oogstdata en maaidata,

x

toenemend gebruik van herbiciden en insecticiden,

x

slecht beheer van rietlanden,

x

sterke waterpeilschommelingen bij nestplaats,

x

verstoring van de nestplaats.
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2.6.6.4 Amfibieën en reptielen
Boomkikker (rode lijst: met uitsterven bedreigd; Bijlage IV van de Habitatrichtlijn) kwam
vroeger vrij algemeen voor in het Meetjeslands krekengebied en de polders rond Damme. In
het Meetjeslands krekengebied werd deze soort voor het laatst gezien in de jaren ’70 aan de
Geuzeput te Sint-Margriete. Ten noorden van het studiegebied komen nog enkele goed
ontwikkelde populatie voor, namelijk aan de Oude Hazegraspolders (Knokke-Heist),
Kievittepolder (Nl), wallen van Retrachement (Nl) en de wallen van Aardenbrug (Nl) (Cosyns,
1996). Als voortplantingsplaatsen komen allerlei ondiepe en stilstaande zoetwaterplassen in
aanmerking. Het is van belang dat het water goed en langdurig door de zon beschenen wordt
en dat de plas niet droogvalt voor het einde van de zomer. De landbiotopen van de
Boomkikker bestaan uit zonbeschenen ruigtevegetaties, houtwallen en bosranden met zowel
een dichte kruid- als struiklaag.

2.6.6.5 Zoogdieren
Otter (rode lijst: verdwenen; Bijlage II en IV van de Habitatrichtlijn). Er zijn
otterwaarnemingen bekend uit het studiegebied te Damme (1913), Ramskapelle (1898),
Maldegem (1951) en Sint-Margriete (Metsu & Van den Berge, 1987). In het Meetjeslands
krekengebied is een laatste waarneming bekend van 1996 (mondelinge mededeling Wim
Slabbaert). Aansluitend aan het studiegebied zijn er in Nederland waarnemingen bekend van
Otter uit de Sint-Kruiskreek, het Grote Gat, Draaivliet en de Biezenkreek (Martens, 1989).
Tijdens de strenge winter van 1978-1979 werd één exemplaar gezien in de oude kleiput De
Vrede te Knokke. Het Meetjeslands krekengebied herbergde een belangrijke populatie aan
Otters. Geschat wordt dat, rond 1900, het totaal aantal otters in het Meetjeslands
krekengebied en het aangrenzende Nederlands krekengebied boven de 50 lag (Martens,
1989).
De Otter stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het water en de waterbodem. Als toppredator
kunnen verontreinigingen, die in lage concentratie in het water of de waterbodem
voorkomen, in het weefsel van de Otter zeer hoge waarden bereiken. Enkel in de kreken
liggen de gehaltes aan PCB’s onder de kritische waarde om gezonde Otters te herbergen (zie
palingpolluenten). De Otter is een zichtjager waardoor heldere en voedselarme wateren
noodzakelijk zijn. Bovendien vereist de Otter een groot leefgebied, waarbij goed ontwikkelde
oeverzones langs waterlopen en -partijen van cruciaal belang zijn. Tevens zijn plaatsen nodig
die geheel vrij zijn van verstoring voor het grootbrengen van de jongen (provincie Zeeland,
1993). De belangrijkste redenen voor het uitsterven van Otter in het krekengebied zijn de
hoge jachtdruk, een slechte waterkwaliteit en de schaalvergroting van het landschap.
Het Meetjeslands krekengebied vormde tot 1975 één van de laatste plaatsen waar Das (rode
lijst: bedreigd) in Laag-Vlaanderen voorkwam. Het voorkomen van Das in een poldergebied
was opmerkelijk vermits dit geen karakteristiek dassenleefgebied vormde. De dassen
maakten gebruik van de vele dijken om hun burchten te graven (Criel & Stevens, 1997).

2.6.6.6 Vlinders
Het gecombineerd voorkomen van Kleine vuurvlinder, Icarusblauwtje, Bruin blauwtje en
Hooibeestje (wijzend op een kwaliteitsvol schraalgrasland) werd in de periode 1985-1990
waargenomen in de bermen van het Leopoldkanaal aan Molentjesbrug en Jacksenbrug.
Tot enkele jaren geleden was op een dijk net buiten het studiegebied (Roeselaredijk) een
populatie Aardbeivlinder (rode lijst: bereigd) aanwezig.

www.inbo.be

Verkennende ecologische gebiedsvisie voor het Leopoldkanaal en omgeving

129

2.6.7 Besluit natuurwaarden
2.6.7.1 Leopoldkanaal
De bermen van het Leopoldkanaal bezitten een belangrijke biologische waarde of hebben
grote potenties. Het ecologisch belang weerspiegelt zich onder meer in de vegetatie door het
voorkomen van 16 rode lijst-soorten, met als meest waardevolle soorten Bevertjes,
Kattendoorn, Kleine en Grote ratelaar.
Belangrijk is het voorkomen van het Wilde marjolein - Vierzadige wikke bermtype en relicten
van dit type (foto 15-16). Zeldzame en kwetsbare soorten, typisch voor dit bermtype, die
voorkomen in de bermen van het Leopoldkanaal zijn Hondskruid (foto 54), Bevertjes (foto
53), Kattendoorn, Gewone agrimonie, Grote (foto 55-56) en Kleine ratelaar. Dit bermtype is
het best ontwikkeld t.h.v. de samenvloeiing met de Zwartesluisbeek en tussen de Braamdijk
en Watervlietbrug. De meeste relicten van dit bermtype situeren zich op Oost-Vlaams
grondgebied en vooral tussen Stenenschuurbrug en Langewegbrug. Het Wilde marjoleinVierzadige wikke bermtype kent in Vlaanderen slechts een beperkte geografische
verspreiding en bestaat uit een kalkindicerende en warmteminnende vegetatie (Zwaenepoel,
1998). Tussen Moershoofdebrug en Strobrug is een Vlasbekje – Sint-Janskruid bermtype
(foto 17-18) ontwikkeld, wijzend op vrij schrale omstandigheden. Tussen Strobrug en
Leestjesbrug komt Gulden sleutelbloem voor in de zuidelijke berm (foto 19).
De bermen van het Leopoldkanaal bezitten in West-Vlaanderen plaatselijk een fraai
ontwikkeld iepenstruweel (foto 28-30). Het betreft hier waarschijnlijk spontane wortelopslag
van vroegere iepen (uit hagen of bomenrijen). Dergelijk struweel is vooral terug te vinden
aan de noordelijke bermen tussen Leestjesbrug en Molentjesbrug, t.h.v. de Sifonbrug en
tussen Dudzelebrug en Ramskapellebrug.
Oude muren bezitten dikwijls waardevolle muurvegetaties met Muurvaren, Eikvaren,
Tongvaren en Steenbreekvaren (foto 40-43).
Doordat grote delen van het Leopoldkanaal een natuurlijke oever hebben is er een
waardevolle oevervegetatie ontwikkeld. De oevervegetatie bestaat meestal uit een 1 tot 3
meter brede rietkraag (foto 5-7). In het meest oostelijk gedeelte, tussen het Isabellagemaal
en de Stenenschuurbrug, bezit de oevervegetatie soorten die zilte omstandigheden indiceren
zoals Heemst en Heen.
Door de goed ontwikkelde rietvegetatie aan de waterlijn, door de brede bermen, het struweel
en de bomenrijen is het Leopoldkanaal broedbiotoop voor enkele rode lijst-soorten zoals
Zomertortel, Rietzanger (foto 61), Rietgors (foto 62), Wielewaal en Kramsvogel. Bovendien
is het Leopoldkanaal een broedhabitat voor 2 soorten van de Bijlage I van de Vogelrichtlijn:
Blauwborst (foto 60) en IJsvogel (foto 59). Andere broedvogels zijn onder meer Bergeend,
Kuifeend, Fuut, Kleine karekiet, Bosrietzanger, Grasmus, Zwartkop en Tuinfluiter. Het
Leopoldkanaal is tevens een winterverblijfplaats voor o.a. Grote zaagbek, Fuut, Dodaars,
Kuifeend, Wilde eend, Tafeleend, Wintertaling, Slobeend, Krakeend en Brilduiker Het kanaal
is van belang als oriëntatie tijdens trekperiodes.
De visstand in het Leopoldkanaal is soortenarm met vrij lage densiteiten en is hoofdzakelijk
samengesteld uit soorten die resistent zijn voor een minder goede waterkwaliteit
Opmerkelijke soorten zijn Vetje, Winde en Bot.
Tal van insecten vinden in de bermen een geschikt leef- en voortplantingsbiotoop. Een rode
lijst-soort in de bermen van het Leopoldkanaal is de dagvlindersoort Bruin blauwtje. Op
enkele plaatsen langs het Leopoldkanaal, namelijk t.h.v. Watervlietbrug, Strobrug en
Ramskapellebrug, komen de dagvlindersoorten Kleine vuurvlinder, Icarusblauwtje, Bruin
blauwtje en Hooibeestje gezamenlijk voor (foto 63-66). Dit wijst op een soortenrijk en
structuurrijk grasland. De aanwezigheid van Oranje luzernevlinder, Atalanta en Distelvlinder
wijst op het belang van het kanaal als trekroute.
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De bermen van het Leopoldkanaal zijn interessant voor zoogdieren onder meer als biotoop
voor Waterspitsmuis. De bunkers tussen het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal van de
Leie te Maldegem zijn belangrijk als overwinteringsplaats voor vleermuizen (foto 57).

2.6.7.2 Omgevend gebied
Binnen het studiegebied zijn de graslanden, waterpartijen, rietkragen en bossen van groot
ecologisch belang.
De belangrijkste waterpartijen in het studiegebied vormen de kreken welke gelegen zijn in
het Meetjesland (foto 108). Iedere kreek vertoont unieke abiotische parameters
(zoutgehalte, nitraat, fosfaat, sulfaat,…), een uniek profiel en een verschillende
verlandingsfase waardoor telkens deels andere organismen voorkomen. In de Kleiputten van
Heist zijn waterpartijen aanwezig die zijn ontstaan door het ontginnen van klei.
De drijftil aan de Roeselarekreek (foto 107) is van bijzonder groot ecologisch belang door het
voorkomen van een zuur varen- en veenmosrietland. Botanisch belangrijke soorten die
voorkomen zijn Moerasvaren, Kamvaren en verschillende Sphagnum-soorten.
Belangrijke oppervlaktes aan rietland zijn terug te vinden in de Kleiputten van Heist (foto
135-136) en in het Meetjeslands krekengebied (o.a. aan de Oostpolderkreek, foto 102),
Spletkreek, in de directe omgeving van het Leopoldkanaal tussen Oesterput- en
Stenenschuurbrug, Boerekreek, Draaiput en Blokkreek). Dikwijls vertonen de rietkragen
soorten die wijzen op een zilte invloed zoals Heen, Heemst en Zulte. De rietkragen zijn van
belang als broedbiotoop voor tal van rode lijst-vogelsoorten (zoals Rietgors, Rietzanger,
Snor, Cetti’s zanger en Baardmannetje) en voor enkele soorten van Bijlage I van de
Vogelrichtlijn (Bruine kiekendief en Blauwborst).
Een ander belangrijk ecotoop binnen het studiegebied vormen de graslanden (o.a. foto 112,
122-125, 133-134). De graslanden nemen een groot deel van de oppervlakte voor hun
rekening. De ecologisch meest interessante graslanden zijn de halfnatuurlijke graslanden en
soortenrijke graslanden met halfnatuurlijke relicten. Binnen het studiegebied zijn dergelijke
graslanden vooral aanwezig in het West-Vlaams gedeelte. Belangrijke graslandtypes die
binnen het studiegebied voorkomen zijn de kamgraslanden, dotterbloemgraslanden,
zilverschoongraslanden en zilte graslanden.
De graslanden zijn van belang voor enkele broedvogels zoals Grutto, Tureluur, Zomertaling,
Graspieper en Slobeend. De graslanden rond Damme vormen een zeer belangrijk
overwinteringsgebied voor Kleine rietgans vermits er tot 85% van de mondiale populatie
overwintert. Tevens zijn de graslanden een belangrijk overwinteringsgebied voor Kolgans,
Rietgans, Grauwe gans, Smient, Wintertaling, Kemphaan, Wulp, Goudplevier en Watersnip.
In het studiegebied komt één enkel bosgebied voor: het Paddepoelenbos. Dit eikenbeukenbos heeft een belangrijke ecologische waarde vermits delen permanent bebost zijn
geweest sinds 1775. Hierdoor komen in de kruidlaag enkele oud-bos indicatoren voor.
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2.7

Beknopte bespreking van de belangrijke deelgebieden

Hieronder worden de ecologisch waardevolle deelgebieden binnen het studiegebied bondig
besproken. De ligging van de verschillende deelgebieden is weergegeven op kaart 24.
Oesterput en Spletkreek (Boekhoute)
Actuele ecologische waarde
In de Spletkreek komt open water voor met brede rietkragen. In de omgeving liggen
reliëfrijke historische graslanden en akkers. Het gebied kent belangrijke gradiënten in
bodemtypes (klei - lichte zandleem - venige ondergrond) en in vochtgehalte (onder meer via
een natuurlijke steilrand van de historische kreekgeul).
Aan de Oesterput liggen vooral akkers en grasland. De Oesterput is een historische kreek
(foto 3) en kent een lage hoogteligging, lokaal slechts 0,7 m TAW.
Beide deelgebieden kennen winterse overstromingen (rog-gebieden).
Juridisch statuut
Op het gewestplan is dit gebied voor een deel landschappelijk waardevol agrarisch gebied
(Oesterput) en voor een deel natuurgebied (Spletkreek). De Spletkreek en het aanpalende
grasland zijn afgebakend als VEN, Habitatrichtlijngebied en Vogelrichtlijngebied.
Knelpunten
x

De historische kreekbedding aan de Oesterput werd opgehoogd (Van Eykeren, 2004).
In mei 2004 werd een deel van de akker langs de sloot (tussen Leopoldkanaal en
Vrije Dijk) opgehoogd.

x

De Oesterput wordt sterk gedraineerd via pompgemalen.

x

Het historisch grasland aan de Spletkreek kent een ecologisch te intensieve
begrazing. De akkers lopen tot de rand van de Spletkreek waardoor rechtstreekse
nutriënten- en pesticidenafvoer kan gebeuren naar het rietland of het water.

Rietland Kerkehofstede (tussen Stenenschuurbrug en Oesterputbrug, Watervliet)
Actuele ecologische waarde
Hier komen rietland (lokaal met wilgenstruwelen) en relatief soorten- en reliëfrijke
graslanden voor (foto 91). Het rietland vormt een broedgebied voor o.a. Bruine kiekendief,
Rietzanger, Rietgors en Blauwborst. Lokaal zijn fraaie steilranden (foto 91) behouden die
duiden op de grens van de historische kreekbedding (foto 3).
Het deelgebied kent winterse overstromingen (rog-gebied).
Juridisch statuut
Op het gewestplan is dit gebied voor een deel landschappelijk waardevol agrarisch gebied en
voor een deel natuurgebied. Delen van het gebied zijn afgebakend als VEN,
Habitatrichtlijngebied en Vogelrichtlijngebied. Het gebied is natuurreservaat.
Knelpunten
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x

Het grasland kent een intensieve begrazing.

x

Er ontbreekt een buffer tussen het rietland en de aangrenzende akkers.
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natuurreservaat Noorddijk en directe omgeving (Watervliet)
Actuele ecologische waarde
In dit gebied is een mozaïek van open water, pioniersvegetatie, grasland, rietland en
struweel ontwikkeld. Net naast het reservaat komt een rietland voor met onder meer
broedgevallen van Bruine kiekendief, Rietgors en Blauwborst.
Het gebied kent winterse inundaties. Aan de rand is een duidelijke steilrand waar te nemen
afkomstig van de historische kreekgeul.
Juridisch statuut
Op het gewestplan is dit gebied ingekleurd als natuurgebied. Het gebied is tevens
afgebakend als VEN, Habitatrichtlijngebied en Vogelrichtlijngebied. Een deel van de dijk en
het grasland zijn erkend als natuurreservaat.
graslanden Noorddijk (Watervliet)
Actuele ecologische waarde
Hier liggen voormalige kreekrelicten waar ecologisch waardevolle historische graslanden met
een goed ontwikkeld microreliëf (foto 96) en zilte elementen (met onder meer Stomp
kweldergras, Dunstaart, Schorrenzoutgras en Klein schorrenkruid) zijn ontwikkeld. Aan de
rand van de graslanden komen steilranden voor die wijzen op de grens van de historische
kreekgeul. Diverse gradiënten (droog-nat, zout-zoet) zorgen voor diverse ecologische
waarden.
De graslanden zijn van belang als broedgebied voor weidevogels (zoals Grutto) en als
overwinteringsgebied voor o.a. Kolgans.
Juridisch statuut
Op het gewestplan is dit gebied ingekleurd als natuurgebied. Het gebied is tevens
afgebakend als VEN, Habitatrichtlijngebied en Vogelrichtlijngebied.
Knelpunten
x

Het oostelijk deel wordt jaarlijks ingezaaid met Maïs of Engels raaigras (foto 94).

x

Het westelijk gedeelte kent een ecologisch ongewenste bemesting en een ecologisch
te intensieve begrazing.

x

Het westelijk deel werd opgehoogd met ruimingsspecie in de 2de helft van 2003 (foto
95). Dit werd achteraf terug verwijderd, maar kon een zekere degradatie van het
grasland niet verhinderen.

graslanden Roste Muis (Waterland-Oudeman)
Actuele ecologische waarde
Dit gebied bestaat uit soortenrijke natte graslanden met veel microreliëf (foto 100). Aan de
rand is een duidelijke steilrand aanwezig. Lokaal zijn zilte omstandigheden aanwezig. In de
winter treden overstromingen op. De graslanden zijn van belang als broedgebied voor
weidevogels (Grutto) en als overwinteringsgebied voor verschillende soorten ganzen en
watervogels. In het noordelijk deel komt open water voor (kreekrestant).
Juridisch statuut
Op het gewestplan is dit gebied ingekleurd als natuurgebied. Het gebied is tevens
afgebakend als VEN, Habitatrichtlijngebied en Vogelrichtlijngebied.
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Knelpunten
x

De graslanden werden plaatselijk opgehoogd met ruimingsspecie in de 2de helft van
2004 (foto 101).

x

In het zuidelijk deel zijn twee kreekrestanten opgevuld met stortmateriaal (De Rycke
& Defoort, 1998; Van Eykeren, 2004).

x

De graslanden worden bemest en kennen een intensieve begrazing.

Oostpolderkreek (Sint-Jan-in-Eremo)
Actuele ecologische waarde
Het westelijk gedeelte van de kreek bevat voornamelijk open water terwijl het oostelijk deel
overwegend verland is. Hierdoor heeft zich een aanzienlijke oppervlakte rietland ontwikkeld
(foto 102). Dit rietland is een broedgebied voor onder meer Bruine kiekendief, Rietzanger,
Rietgors en Blauwborst. Tevens is het rietland een slaapplaats voor de in de regio
overwinterende Blauwe kiekendieven.
Juridisch statuut
Op het gewestplan is dit gebied ingekleurd als natuurgebied en landschappelijk waardevol
agrarisch gebied. Het gebied is tevens afgebakend als VEN, Habitatrichtlijngebied en
Vogelrichtlijngebied.
Knelpunten
x

Roosters vormen een belangrijke belemmering voor de migratie van vissen (foto
118).

x

Plaatselijk zijn er akkers tot tegen het kreektalud mogelijk ten koste van delen van
de rietkragen. Vergelijking van luchtfoto’s en de digitale kadasterpercelen toont een
verschil dat kan oplopen tot 15 m.

x

Net ten oosten van de Sint-Jansstraat en ten zuiden van de Oostpolderkreek werd
een zilt grasland vergraven en opgehoogd.

x

Het rietland in het oostelijk deel is verstoord door het opwerpen van ruimingsspecie
in de jaren ’80 (Van Eykeren, 2004).

x

Ondanks de aanwezigheid van hengeninfrastructuur (houten steiger) wordt de
oevervegetatie lokaal beschadigd door hengelactiviteiten.

Roeselarekreek (Sint-Jan-in-Eremo)
Actuele ecologische waarde
Het westelijk gedeelte van de Roeselarekreek heeft een bijzonder grote ecologische waarde
omwille van het voorkomen van een drijvend varen- en veenmosrietland (foto 107).
Dergelijke drijftillen zijn in Vlaanderen uiterst zeldzaam. Daarnaast komt een hooiland met
een nat-droog gradiënt en een rietland voor. Opmerkelijke soorten die er broeden zijn Bruine
kiekendief, Rietzanger, Rietgors en Blauwborst.
Juridisch statuut
Op het gewestplan is dit gebied ingekleurd als natuurgebied en landschappelijk waardevol
agrarisch gebied. Het gebied is tevens afgebakend als VEN, Habitatrichtlijngebied en
Vogelrichtlijngebied. Het gebied is natuurreservaat.
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Knelpunten
x

Door een sterk verlaagd waterpeil gedurende de laatste decennia groeit het drijftil
vast in de waterbodem waardoor het drijvend vermogen verdwijnt (Van Eykeren,
2004). Hierdoor is een periodieke overspoeling van geëutrofieerd oppervlaktewater
mogelijk, waarbij het typisch zure karakter van het varen- en veenmosrietland
aangetast wordt. Op die manier degradeert de vegetatie tot een rietland.

x

Een diepe ontwateringsloot aan de grens van het hooiland zorgt voor een afname
van kwelwater met veraarding van het veen en dus verruiging als gevolg in het
hooiland.

x

Door baggering in de jaren ’80 van het oostelijk deel (ten oosten van de SintMargrietestraat) gingen verlandingsvegetaties (drijftil en rietoevers) verloren.

x

Er is een intensief landbouwgebruik tot aan de rand van de kreek.

Boerekreek (Sint-Jan-in-Eremo)
Actuele ecologische waarde
De Boerekreek is de grootste kreek van het Meetjeslands krekengebied. Lokaal bestaat de
oevervegetatie uit een brede rietzone met spontane wilgenstruwelen. De rietlanden vormen
een broedbiotoop voor onder meer Bruine kiekendief, Rietzanger, Rietgors en Blauwborst.
In het dotterbloemhooiland groeien bijzondere soorten zoals Moeraskartelblad en
Dotterbloem. Moeraskartelblad is in Vlaanderen uiterst zeldzaam en de groeiplaatsen zijn
bovendien zeer sterk achteruitgegaan. Dotterbloem is zoutmijdend en is daardoor in de kust
en scheldepolders erg zeldzaam. De Boerekreek en de directe omgeving zijn een belangrijk
overwinteringsgebied voor diverse soorten ganzen en watervogels (Kolgans, Smient,
Wintertaling).
Juridisch statuut
Op het gewestplan is dit gebied ingekleurd als natuurgebied en landschappelijk waardevol
agrarisch gebied. Het gebied is tevens afgebakend als VEN, Habitatrichtlijngebied en
Vogelrichtlijngebied. Het zuidwestelijk deel van de Boerekreek, het dotterbloemhooiland, en
een grasland langs een uitloper van de Boerekreek (Mesurekreek) zijn natuurreservaat.
Knelpunten
x

De roosters aan de afwatering van de Boerekreek betekenen een belemmering voor
de migratie van vissen.

x

Intensief landbouwgebruik gebeurt tot aan het talud van de kreek.

x

Hengelaars veroorzaken lokaal schade aan rietkragen, vergraven plaatselijk het talud
en zorgen voor zwerfvuil (Van Eykeren, 2004).

x

De waterrecreatie dient nauwgezet te worden opgevolgd zodat schade aan
oevervegetatie en de verstoring van broedende water- en rietvogels in het voorjaar
en de zomer minimaal is.

Bentillekreek (Sint-Jan-in-Eremo)
Actuele ecologische waarde
De Bentillekreek is de enige kreek in het Meetjeslands krekengebied die is uitgeschuurd in de
zandstreek. Witte waterlelie is aanwezig in de kreek. Op de oever van de kreek komen oude
knotbomen voor.
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Juridisch statuut
Op het gewestplan is dit gebied ingekleurd als natuurgebied en landschappelijk waardevol
agrarisch gebied. Het gebied is tevens afgebakend als VEN, Habitatrichtlijngebied en
Vogelrichtlijngebied.
Knelpunten
x

Roosters vormen een belangrijke belemmering voor de migratie van vissen.

x

In de zuidelijke uitloper komt een voormalig stortterrein voor (Van Eykeren, 2004).

x

Tal van knotbomen verdwenen de laatste jaren.

Meikeshoekpolder: t.h.v. toponiem Vuil Poelke (Sint-Jan-in-Eremo)
Actuele ecologische waarde
De ecologisch waardevolle ecotopen bestaan uit periodiek overstroomde soortenrijke
graslanden (foto 104) en rietland met, lokaal voorkomend, wilgenstruweel. Belangrijke
kleine landschapselementen zijn: een veedrinkpoel, talrijke knotbomen en de kruising van 2
dijken (foto 105).
In dit gebied liggen 2 voormalige kreekuitlopers: een oostelijk smalle depressie (10 m breed)
en een westelijke rietkraag (20 m breed). Het rietland is een broedgebied voor o.a. Bruine
kiekendief, Rietgors en Blauwborst.
Juridisch statuut
Op het gewestplan is dit gebied ingekleurd als groengebied en landschappelijk waardevol
agrarisch gebied. Een gewestelijk RUP is uitgevoerd (B.S. 16 april 2004). Het gebied is
tevens afgebakend als VEN, Habitatrichtlijngebied en Vogelrichtlijngebied. Het
graslandperceel is een erkend natuurreservaat.
Knelpunten
x

Er is een intensief akkergebruik tot aan de rietkragen van de voormalige
kreekuitlopers.

x

De bufferzone langs de westelijke rietkraag is omgezet in akker.

graslanden Oude Haantjesgatpolder (Sint-Jan-in-Eremo)
Actuele ecologische waarde
Dit deelgebied bestaat uit een complex van natte tot vochtige graslanden. Sommige
graslanden bezitten microreliëf (foto 112). Het gebied is van belang als broedgebied voor
weidevogels (Grutto, Tureluur, Roodborsttapuit, Graspieper) en als overwinteringsgebied
voor verschillende vogelsoorten (o.a. Kolgans, Smient).
Delen van deze graslanden worden overstroomd gedurende de winterperiode en het voorjaar
(rog-gebied).
Juridisch statuut
Op het gewestplan is dit gebied ingekleurd als landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
Het gebied is tevens afgebakend als Habitatrichtlijngebied en Vogelrichtlijngebied.
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Knelpunten
x

Verschillende graslanden werden de laatste decennia opgehoogd (Van Eykeren,
2004) of omgezet tot akkers.

x

De graslanden worden bemest en kennen een ecologisch te intensieve begrazing.

Draaiput (Sint-Margriete)
Actuele ecologische waarde
Het gebied omvat een open water kreek (met Witte waterlelie) waarbij een groot deel van de
kreek is verland tot rietland en struweel.
Juridisch statuut
Op het gewestplan is dit gebied ingekleurd als natuurgebied en landschappelijk waardevol
agrarisch gebied. Het gebied is tevens afgebakend als VEN, Habitatrichtlijngebied en
Vogelrichtlijngebied. Een aangrenzend graslandperceel is natuurreservaat.
Knelpunten
x

Het rietland is vergraven en aangeplant met populier.

x

De akkers lopen tot de kreekuitlopers of tot het talud van de kreek.

x

De kreek is lokaal afgeboord met een harde oeververdediging waardoor
oevervegetatie er ontbreekt.

x

De zuidwestelijke uitloper aan het zuidelijke uiteinde werd opgevuld.

Hollandersgatkreek (Sint-Margriete)
Actuele ecologische waarde
De Hollandersgatkreek is een licht brakke open water kreek met rietkragen die lokaal 2 tot 5
m breed zijn. Aan de noordelijke oever komt een soortenrijk grasland voor met veel
microreliëf.
Juridisch statuut
Op het gewestplan is dit gebied ingekleurd als natuurgebied en landschappelijk waardevol
agrarisch gebied. Het gebied is tevens afgebakend als VEN, Habitatrichtlijngebied en
Vogelrichtlijngebied.
Knelpunten
x

De akkers lopen tot tegen het talud van de kreek.

x

De noordelijke uitloper (Kruiskreek) is gedeeltelijk ingericht als tuin en buitenverblijf
waardoor tuininfrastructuur voorkomt, exoten zijn aangeplant en een
schapenstalletje aanwezig is. Tevens zijn verdedigde oevers aanwezig waardoor de
ontwikkeling van oevervegetatie wordt verhinderd. Ook de zuidelijke uitloper
(Kattehoekkreek) is ingericht als buitenverblijf met caravan en tuinaanplantingen.

x

Hengelaars veroorzaken lokaal schade aan de oevervegetatie (Van Eykeren, 2004).
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Blokkreek (Sint-Margriete)
Actuele ecologische waarde
De Blokkreek is een licht brakke open water kreek. In de oeverzone aan de noordoostkant
komt een struweelstrook van diverse wilgensoorten voor.
Juridisch statuut
Op het gewestplan is dit gebied ingekleurd als natuurgebied en landschappelijk waardevol
agrarisch gebied. Het gebied is tevens afgebakend als VEN, Habitatrichtlijngebied en
Vogelrichtlijngebied.
Knelpunten
x

De akkers lopen tot tegen het talud van de kreek (foto 115).

x

Roosters vormen een belangrijke belemmering voor de migratie van vissen.

x

Aan de westelijke kant wordt een deel van de Blokkreek uitgebaat als tuin. Ook de
hierop aansluitend kreekuitloper is ingericht als tuin. Dit gaat gepaard met enkele
knelpunten: tuininfrastructuur (omheining, bruggetje), aanplant van exoten, een niet
natuurlijk oeverprofiel, aanwezigheid van oeververdedigingen waardoor de
rietvegetatie niet meer aanwezig is.

Vrouwkeshoekkreek(Sint-Margriete)
Actuele ecologische waarde
Licht brakke kreek met lokaal brede tot zeer brede verlandingszones (met Heemst).
Juridisch statuut
Op het gewestplan is dit gebied ingekleurd als natuurgebied en landschappelijk waardevol
agrarisch gebied. Het gebied is tevens afgebakend als VEN, Habitatrichtlijngebied en
Vogelrichtlijngebied. Een gewestelijk RUP is uitgevoerd (B.S. 16 april 2004) voor het
gedempte deel van de Vrouwkeshoekkreek. Delen van dit gebied zijn een erkend
natuurreservaat.
Knelpunten
x

De zuidwestelijke uitloper is in de jaren ‘60 opgevuld (foto 4) met ruimingsspecie
van het Leopoldkanaal.

x

Roosters vormen een vismigratieknelpunt (foto 119).

x

Tijdens de jaren ’60-’70 werd een perceel langs de Langeweg gebruikt als stortterrein
en daarna bebost (Van Eykeren, 2004).

x

De noordwestelijke oeverzone en het rietland nabij de Langeweg zijn beplant met
populieren en zijn geaccidenteerd door diepe sleuven (foto 117).

Molenkreek (Middelburg)
Actuele ecologische waarde
Open kreek met een duidelijke rietvegetatie.
Juridisch statuut
Op het gewestplan is dit gebied ingekleurd als landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
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Knelpunten
x

Doordat lange tijd huishoudelijk afvalwater van Middelburg werd geloosd in de kreek
komt een dikke sliblaag voor; dit hypothekeert een ontwikkeling naar helder water.

x

Het riet van de KWZI komt sommige jaren niet goed tot ontwikkeling. Hierdoor
stroomde het huishoudelijk afvalwater quasi ongezuiverd in de Molenkreek.

Paddepoelenbos (Maldegem)
Actuele ecologische waarde
In dit gebied is een eiken-beukenbos ontwikkeld. Het bosgebied bevat kernen die permanent
bebost zijn sinds 1775 (De Keersmaeker et al., 2001).
Juridisch statuut
Op het gewestplan is dit gebied ingekleurd als bosgebied en landschappelijk waardevol
agrarisch gebied.
Knelpunten
x

In het bosgebied komen veel aangeplante uitheemse soorten voor (zoals Lork,
Canadapopulier, Amerikaanse vogelkers).

Graslanden t.h.v. Romboutswerve (Damme)
Actuele ecologische waarde
Romboutswerve bestaat uit soortenrijke natte graslanden met een uitgesproken microreliëf
doorsneden door kleinere en grotere grachten (foto 125). Het gebied vormt een belangrijk
weidevogelgebied met broedgevallen van onder meer Zomertaling, Tureluur, Grutto en
Slobeend. Tevens is dit graslandcomplex van zeer groot belang als overwinteringsgebied
voor onder meer Kleine Rietgans, Kolgans en Smient.
Juridisch statuut
Op het gewestplan is dit gebied ingekleurd als natuurgebied. Het gebied is tevens
afgebakend als VEN en Vogelrichtlijngebied. Verschillende graslandpercelen zijn
natuurreservaat.
Knelpunten
x

Het gebied kent te lage winterwaterstanden om de natuurwaarden alle kansen te
kunnen geven (De Beelde, 2003).

Graslanden rond de Zijdelingse Vaart (Dudzele)
Actuele ecologische waarde
Soortenrijke natte graslanden met een duidelijk microreliëf en met lokaal zilte
omstandigheden.
Juridisch statuut
Op het gewestplan is dit gebied ingekleurd als landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
Het gebied is tevens afgebakend als Vogelrichtlijngebied en Habitatrichtlijngebied.
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Knelpunten
x

Het waterpeil is ecologisch niet optimaal met te lage winter- en voorjaarpeilen.

x

De graslanden kennen een ecologisch te intensieve begrazing waarbij herbiciden
worden aangewend (foto 129).

Kleiputten van Heist (Heist en Zeebrugge)
Actuele ecologische waarde
In het gebied komen verschillende ecotopen voor met een belangrijke ecologische waarde
zoals waterpartijen, rietlanden, soortenrijke graslanden (foto 135 en 136) en zilte vegetaties.
Bijzondere vogelsoorten die tot broeden komen in de rietlanden zijn Snor, Bruine kiekendief,
Rietzanger, Rietgors, Sprinkhaanzanger, Baardmannetje, Cetti’s zanger en Waterral.
Zomertaling, Slobeend, Tureluur, Grutto, Graspieper, Kneu en Roodborsttapuit komen tot
broeden in de graslanden.
Juridisch statuut
Op het gewestplan is dit gebied ingekleurd als natuurgebied en buffergebied. Het gebied is
tevens afgebakend als VEN en Habitatrichtlijngebied. Het gebied is aangewezen als Vlaams
natuurreservaat.
Knelpunten
x

Het gebied is sterk versnipperd door de spoorwegverbinding Brugge-Heist.

x

De vuilvracht van de Isabellavaart zorgt voor een voedselaanrijking in delen van de
Kleiputten van Heist.

Overige graslanden West-Vlaanderen
Actuele ecologische waarde
In het westelijk gedeelte van het studiegebied is een grote concentratie aan graslanden (foto
122-124, 130, 132-134). Het betreft vooral historisch permanente graslanden, vaak met
microreliëf. Enkele indicatorsoorten die wijzen op belangrijke ecologische waarden zijn onder
meer Kamgras, Veldgerst, Gewoon timoteegras, Scherpe boterbloem, Zilverschoon, Geknikte
vossenstaart, Platte rus en Moeraszoutgras. Lokaal komen zilte omstandigheden voor met
Melkkruid, Zilte schijnspurrie, Zilte rus, Zilte greppelrus of kweldergras-soorten. Zilte
elementen zijn aanwezig in de graslanden Konduitput (foto 123), de graslanden net ten
zuiden en ten westen van de weg Dudzele-Westkapelle en in de graslanden Palingpot (foto
133-134).
Juridisch statuut
Op het gewestplan zijn deze gebieden ingekleurd als agrarisch gebied, landschappelijk
waardevol agrarisch gebied en buffergebied. Een groot deel van het gebied is tevens
afgebakend als Vogelrichtlijngebied.
Knelpunten
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x

De graslanden hebben veelal een ecologisch te intensieve begrazing en
overbemesting.

x

Het waterpeil is veelal ecologisch niet optimaal door lage winter- en
voorjaarwaterstanden.
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x

Veel graslanden zijn verdwenen door een omzetting naar akkers. Sommige
graslanden worden gescheurd en opnieuw ingezaaid wat resulteert in zeer
soortenarme graslanden.

x

Het reliëf van graslanden wordt dikwijls genivelleerd. Sommige natte graslanden of
delen ervan worden opgehoogd (foto 132).

Dijken
Actuele ecologische waarde
Dijken vormen belangrijke kleine landschapselementen. Dijken herbergen immers
waardevolle ecotopen en fungeren als refugia en verbreidingsplaats voor tal van organismen.
De belangrijkste concentratie aan dijken in het studiegebied is aanwezig in het Meetjeslands
krekengebied. Dijken herbergen op de zuidtaluds een specifieke warmteminnende flora en
fauna (foto 97-98).
Knelpunten
x

Lokaal werden dijken afgegraven. Soms wordt de kruin van de dijken gebruikt als
akker.

x

Het meidoornstruweel op de dijken (ook de waardevolle verschillende soorten rozen)
wordt lokaal behandeld met herbiciden uit vrees voor bacterievuur.

x

Er treedt verruiging en voedselaanrijking op van de vegetatie van de dijken door een
nietsdoen-beheer, een slecht uitgevoerd maaibeheer (foto 99) of door ecologisch te
intensieve begrazing.

x

Bomenrijen die aan de voet van zuidtaluds zijn aangeplant verminderen het
specifieke microklimaat en belemmeren daardoor de ontwikkeling van
warmteminnende vegetaties.

x

De aanplant van snelgroeiende canadapopuliervariëteiten valt te betreuren, zowel uit
landschappelijke als uit ecologische hoek.

Resterend gebied
Actuele ecologische waarde
In het resterend gebied van het studiegebied zit de biologische waarde vooral in lokale kleine
landschapselementen zoals houtkanten, hagen, (knot)bomenrijen, waterlopen,
hoogstamboomgaarden, veedrinkpoelen, bosfragmenten, wegbermen en akkerranden. Kleine
landschapselementen fungeren als verbindingswegen, bieden voedselgelegenheden of
vormen tijdelijke verblijf- of schuilplaatsen.
In het Meetjeslands krekengebied zijn karrevelden (lager gelegen gebieden parallel aan
dijken) aanwezig net ten zuiden van de Braamdijk en de Mariapolderdijk. Momenteel komen
in deze gebieden vooral akkers en intensieve cultuurgraslanden voor; plaatselijk zijn nog
soortenrijke graslanden en rietlanden aanwezig. Historische kaarten tonen het voorkomen
van graslanden in de karrevelden (foto 3).
Het resterend gebied kent voornamelijk een intensieve landbouw. Door het stand-still
principe en het zorgplichtprincipe in het decreet natuurbehoud mogen de natuurwaarden in
het gebied geen verdere degradatie ondergaan.
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2.8

Ecologische knelpunten bij het Leopoldkanaal

2.8.1 Knelpunten bij het maaibeheer
Het maaien gebeurt soms niet op een natuurvriendelijke manier. Door het aanwenden van
een klepelmaaier kan het maaisel veelal onvoldoende worden weggehaald (foto 75, 77-78,
81-82) omwille van de fijne structuur. Het maaisel wordt vooral onvoldoende verwijderd op
taluds. Ook bij de veiligheidsmaaibeurt wordt het maaisel soms onvoldoende opgeruimd,
zoals tussen Strobrug en Leestjesbrug (foto 79).
Niet-weggehaald maaisel heeft een sterk negatieve invloed op de vegetatie doordat
soortenarme productieve vegetaties worden in stand gehouden of zullen ontwikkelen (Parr &
Way, 1988). De negatieve invloed van het maaisel is in de eerste plaats fysisch door het
verhinderen van de kieming of doordat de kiemplanten de dikke strooisellaag niet kunnen
doorboren. In de tweede plaats is er een negatief chemisch effect door nutriëntenaanrijking.
Niet-weggehaald maaisel verliest immers veel nutriënten gedurende de eerste dagen na het
maaien via uitloging (Schaffers et al., 1998). Dit stimuleert de ontwikkeling van vegetaties
typisch voor voedselrijke omstandigheden gekenmerkt door productieve grassen en o.a.
Grote brandnetel.
Het maaien van de bermen van het Leopoldkanaal gebeurt met klepelmaaiers. Klepelmaaiers
zorgen voor maaisel met een fijne structuur dat achteraf moeilijk grondig kan worden
verwijderd. Bovendien zorgen klepelmaaiers voor schade aan de vegetatie, vooral wanneer
de klepels versleten zijn, waardoor de hergroei van de vegetatie nadelig wordt beïnvloed.
Plaatselijk wordt er te diep gemaaid waardoor planten of wortels vernield worden. Dit
stimuleert de vestiging en ontwikkeling van niet gewenste pioniersoorten (o.a. Akkerdistel).

2.8.2 Knelpunten bij het begrazingsbeheer
Op de middenberm tussen het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal van de Leie vindt
intensieve begrazing plaats. Dit houdt in dat de begrazing gebeurt met zeer hoge
veedichtheden al dan niet in combinatie met bemesting en het gebruik van herbiciden (foto
67-68; zie verder). Ook bijvoederen (foto 83) is een vorm van bemesting en leidt tot
voedselaanrijking in de bodem. De dieren worden bovendien veelal vroeg ingeschaard (april)
waardoor groei en zaadvorming voor sommige soorten moeilijk wordt. Vooral de
voorjaarsoort Gulden sleutelbloem is hier gevoelig aan vroege inschaardata (Brys et al.,
2004).
Een intensieve begrazing leidt tot een soortenarme vegetatie met dominantie van
productieve soorten zoals Engels raaigras, Grote brandnetel, Gestreepte witbol, Kropaar,
Akkerdistel en Ruw beemdgras. Dergelijke vegetatie kent bovendien een geringe
doorworteling van de zode waardoor er een lage erosiebestendigheid is.

2.8.3 Knelpunten door het gebruik van herbiciden
Het gebruik van herbiciden werd grootschalig vastgesteld op de middenberm tussen
Leestjesbrug en Jacksenbrug (67-68). Herbicidengebruik werd ook geconstateerd op de
middenberm tussen Molentjesbrug en Platheulebrug en net stroomafwaarts Dudzelebrug. Het
gebruik van herbiciden gebeurt waarschijnlijk ook op andere delen van de middenberm gelet
op het bijzonder gering aantal tweezaadlobbigen (dicotylen).
Tussen Oostkerkebrug en Dudzelebrug werden de struwelen op de berm aan de landzijde
lokaal behandeld met herbiciden (foto 73-74). Herbicidengebruik werd dikwijls waargenomen
in de berm aan de landzijde op plaatsen die aan een akker of intensief grasland grenzen
(foto 71-72) of lokaal ten behoeve van recreatie (foto 69-70).
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Het gebruik van herbiciden op het talud van waterlopen is in strijd met het decreet integraal
waterbeheer, het bermbesluit en het decreet op het natuurbehoud.

2.8.4 Knelpunten door de grote dichtheid van populierenaanplanten
Langs het Leopoldkanaal komt een grote densiteit voor van aangeplante populieren (foto
84). Op sommige bermgedeeltes komen lokaal 4 tot 6 rijen populieren voor zoals aan de
zuidelijke oevers tussen Leestjesbrug en Jacksenbrug en tussen Platheulebrug en Sifonbrug.
Door de dichte onderlinge afstand ontstaan problemen voor de goede ontwikkeling van de
bomen: te snelle opgaande groei, asymmetrische kroonvorming en takbreuk.
De aanplantingen beïnvloeden de kruidvegetatie. Schaffers (2002) observeert een lager
aantal plantensoorten welke kunnen groeien onder beschaduwde condities in vergelijking
met onbeschaduwde condities, door de effecten van bladval en de stijgende competitie voor
licht. Ook ter Horst et al. (1990) vermelden het effect van beschaduwing waardoor iets
voedselrijkere en vochtiger standplaatsen ontstaan. De soortentoename in vegetaties door
maaien en het verwijderen van het maaisel worden gereduceerd door beschaduwing
(Schaffers, 2002).
Doordat bladstrooisel van de populieren in het water terecht komt kan er zuurstofgebrek
optreden door zuurstofconsumptie bij de ontbinding (Van Slycken et al., 2002). Dit kan
negatieve gevolgen hebben voor de in het water levende organismen. Ook de dikke sliblaag
die aanwezig is in het Leopoldkanaal is mogelijks een gevolg van bladstrooisel van de
populieren (Van Thuyne et al., 2004).

2.8.5 Knelpunten door exoten
De meest invasieve exoten die voorkomen langs het Leopoldkanaal zijn Grote waternavel
(foto 88) in het water en Japanse duizendknoop (foto 87) in de bermen.
Grote waternavel is waargenomen tussen Moershoofdebrug en Ramskapellebrug. In 2007
was de soort sterk aanwezig en dan vooral tussen Moershoofde- en Leestjesbrug. Grote
waternavel heeft een negatieve impact op de biodiversiteit door het verdringen en
verhinderen van inheemse waterplanten. De grote plantenmassa's verbruiken tevens 's
nachts en bij rotting zeer veel zuurstof waardoor o.a. vissterfte kan optreden. Bovendien kan
Grote waternavel problemen geven in de waterdoorvoer.
Japanse duizendknoop groeit vooral tussen Ramskapellebrug en de spoorwegovergang.
Japanse duizendknoop verdringt de inheemse vegetatie via beschaduwing en de competitie
voor nutriënten en water. Een bijkomend knelpunt is een verhoogde erosiegevoeligheid: in
de winter, na de bladval, is de vrijgekomen grond extra onderhevig aan wind en water.
Japanse duizendknoop kan leiden tot een verhoogd brandgevaar door de hoge densiteit aan
droge stengels en bladeren in de winter. Tevens is er kans op fysische schade van jaagpaden
vermits de sterke stengels beton van 10-15 cm dikte kunnen doorgroeien (Crockett, 2005).

2.8.6 Knelpunten door bebouwing
Strooisel en groenafval van bewoners wordt soms op de berm gedumpt zoals nabij
Moershoofdebrug (foto 90).
Er vindt plaatselijk een vertuining van sommige bermen plaats, bv. de noordelijke berm
tussen Oosthoekbrug en Strobrug.
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2.9

Ecologische knelpunten in het omgevend gebied

2.9.1 Verdroging
Verdroging is de verstoring van de waterinhoud en -cyclus van de grondwaterlagen, het
waterlopenstelsel en de bodem door menselijke beïnvloeding, waardoor er minder water voor
mens en natuur beschikbaar is (Boeye et al., 2001).
In het studiegebied wordt verdroging veroorzaakt door:
x

een versnelde afvoer van oppervlaktewater met het oog op een vlottere
landbouwbedrijfsvoering door het rechttrekken en uitdiepen van de waterlopen, het
regelmatiger ruimen en door krachtiger bemalingstechnieken,

x

het waterbeheer met lage winter- en voorjaarswaterpeilen en relatief hoge
zomerwaterpeilen (onnatuurlijk peilregime),

x

een verlaagde grondwaterstand en verminderde kwel. De oorzaak hiervan is een
verminderde infiltratie op de hoger gelegen gebieden door de versnelde waterafvoer
en een groot aantal grondwaterwinningen.

In het Meetjeslands krekengebied is het waterpeil gemiddeld 40 cm gedaald gedurende de
laatste decennia (De Rycke & Defoort, 1998).
De effecten van verdroging zijn:
x

natte graslanden en moerassen (o.a. rietlanden) zijn op veel plaatsen gedegradeerd
waarbij vochtgevoelige soorten verdwijnen. Vooral lage winter- en voorjaarpeilen zijn
een bedreiging voor typische fauna en flora van natte ecotopen.

x

Weidevogels geraken door verdroging niet meer aan hun voedsel doordat hun
voedsel (vnl. bodemdieren) te diep zit of omdat de grond te hard is geworden.

x

door een betere doorluchting van de bodem treden mineralisatieprocessen op die de
verruiging van graslanden en moerassen in de hand werken en die meer banale
productievere soorten bevoordelen.

x

afname van kwel in laaggelegen gebieden.

x

in het grondgebruik zijn cumulatieve effecten zichtbaar: op voormalig natte gronden
worden graslanden intensiever uitgebaat (vroegere maaidata, hogere
maaifrequentie, hogere begrazingsdruk met vroegere inschaardata, hogere
bemesting) of omgezet naar akker, kreekoevers worden steeds verder ingeploegd.

2.9.2 Vermesting
Vermesting is de verhoging van de beschikbaarheid van nutriënten (stikstof, fosfor, kalium)
in bodem, water en lucht (Dumortier et al., 2001).
De belangrijkste oorzaken van vermesting in het studiegebied zijn:
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x

uitspoeling van stikstof, fosfor en kalium naar het grond- en oppervlaktewater door
overbemesting en atmosferische stikstofdepositie;

x

het lozen van verontreinigd oppervlaktewater doordat enkele woonkernen
onvoldoende zijn aangesloten op het rioolstelsel;

x

verdroging, waardoor de beschikbaarheid van nutriënten in de bodem door
mineralisatie verhoogt.
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Effecten zijn vooral terug te vinden in de soortensamenstelling. Bij een verhoogde
beschikbaarheid aan nutriënten gaan enkele productieve soorten domineren en verdwijnen
de minder competitieve soorten. In graslanden zal bij toenemende bemesting productieve
grassen een grotere abundantie gaan innemen in de vegetatie ten koste van kruidachtige
soorten. In bosecosystemen is een toename van Grote brandnetel en bramen te noteren als
gevolg van toegenomen nutriënten. Vermesting van het aquatische milieu resulteert in
algenbloei waardoor de zuurstofconcentraties sterk fluctueren. Dit leidt tot degradatie van
het aquatisch leven (waterplanten, vissen, amfibieën, waterinsecten).

2.9.3 Versnippering
Versnippering is de verdeling van ruimtelijke gehelen in kleinere of minder samenhangende
gehelen. Gevolgen hiervan zijn verhoogde laterale effecten, minder functionaliteit en
landschappelijke samenhang en de afname van de ecologische leefbaarheid (Peymen et al.,
2001).
In het studiegebied wordt versnippering in de hand gewerkt door:
x

intensief landgebruik (akkers en intensieve graslanden);

x

allerlei kunstwerken (pompgemalen, klepstuwen (foto 131), …);

x

verspreide lintbebouwing.

Versnippering leidt tot verlies aan biodiversiteit via volgende effecten:
x

de leefgebieden van soorten worden, door allerlei migratiebarrières, gefragmenteerd
zodat populaties geïsoleerd raken ten opzichte van elkaar. Dit leidt tot een afname
van de genetische variatie in een populatie wat op zijn beurt resulteert in een grotere
kans tot uitsterven;

x

versnipperde ecotopen kennen een lagere buffercapaciteit en verhoogde randeffecten
ten aanzien van verstoringsfactoren (vermesting, verdroging, verontreiniging en
geluidshinder);

x

soorten die grote leefgebieden nodig hebben verdwijnen onmiddellijk of kunnen zich
niet meer vestigen;

x

door allerlei migratiebarrières verkleinen de vestigingskansen van nieuwe populaties.

2.9.4 Ruimtelijke ordening en juridische knelpunten
Tabel 26 geeft de oppervlakte en de beschermingsgraad van verschillende ecotopen binnen
enkele gewestplanbestemmingen. De beschermingsgraad is afhankelijk van de
gewestplanzone, het bosdecreet en het vegetatiebesluit.
In talrijke gebieden met als gewestplanbestemming groen-, natuur- of bosgebied zijn
ecologisch waardevolle ecotopen verdwenen of nog niet gerealiseerd. Zo blijkt 42 % van de
oppervlakte van groen-, natuur- of bosgebied te bestaan uit gebiedsvreemde ecotopen,
vooral akkers en intensieve cultuurgraslanden.
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Tabel 26

De oppervlaktes (in ha) van de verschillende ecotopen binnen enkele gewestplanzones.
Grijsgevlakt=gebiedsvreemd ecotoop.

Ecotopen

halfnatuurlijk grasland
soortenrijke graslanden met
halfnatuurlijke relicten
graslanden met verspreide
biologische waarde conform de
definitie permanent grasland
graslanden met verspreide
biologische waarde niet conform
de definitie permanent grasland
intensief cultuurgrasland
eiken-beukenbos
waterpartijen
moerassen
akker
urbane zone
dijken
ruigtes
populieraanplantingen
loofhoutaanplantingen
naaldhoutaanplantingen
laagstamboomgaard
hoogstamboomgaard

Gewestplanbestemming
Park- en
Groen-,
buffergebied
natuur- en
bosgebied
0,7
36,9
48,3

Totaal
Overige

18,6

Landschappelijk
waardevol
agrarisch gebied
1,0
166,4

6,44

1,7
276,6

Agrarisch
gebied

51,8

46,5

14,5

301,5

2,598

416,7

33,7

7,2

28,3

196,0

7,316

272,5

54,4
17,7
95,8
35,9
143,9
18,4
99,5
5,2
4,7
1,1
1,1
0,6
2,2

4,4

76,8
0,2
8,0

632,6
0,5

24,291

794,5
18,4
120,9
47,7
3.253,4
406,1
299,7
21,4
18,8
10,4
3,2
53,3
20,1

0,7
12,6
17,6
24,5
3,8
1,2
0,1

151,0
34,0
11,2
2,5
5,4
5,0
0,5
0,7

8,4
2.921,8
214,6
116,8
7,0
7,0
3,8
1,5
50,9
16,2

17,1
2,7
24,1
121,5
47,7
2,9
0,5
0,4
0,1
1,8
1,0

Enkele biologisch waardevolle graslanden met planologisch onvoldoende bescherming zijn:
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x

graslanden langs het Kaprijkse watergang (Riethul),

x

graslanden langs de dijk die de verbinding vormt tussen de Krabbendijk en het
Leopoldkanaal,

x

graslanden in de Oude Haantjesgatpolder (foto 112),

x

graslanden ten zuidoosten van Moerkerke,

x

graslanden Waterhoek (foto 122),

x

graslanden t.h.v. Konduitput (foto 123),

x

graslanden Stampershoek,

x

graslanden ten oosten van Sifon (foto 124),

x

graslanden te Oostkerke,

x

graslanden Braambeierhoek,

x

graslanden rond de Zijdelingse Vaart (foto 129),

x

graslanden net ten zuiden en ten noorden van weg Dudzele-Westkapelle,

x

graslanden net ten oosten van Dudzelebrug (foto 130),

x

graslanden Palingpot (foto 133-134).

Verkennende ecologische gebiedsvisie voor het Leopoldkanaal en omgeving

www.inbo.be

Andere ecologisch waardevolle gebieden met planologisch onvoldoende bescherming zijn:
x

de westelijke uitloper van de Hollandersgatkreek,

x

de Molenkreek te Middelburg,

x

het gebied tussen het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal van de Leie t.h.v. de
kruising met de Damse Vaart (ecotopen: rietland, struwelen en ruigte),

x

een gebied van rietland en wilgenstruweel ten westen van Leestjesbrug,

x

ruigtes aan de Kleiputten van Heist,

x

de meeste dijken.

2.9.5 Knelpunten i.v.m. waterbeheer
Het waterbeheer is doorgaans gericht op snelle afvoer, waarbij de natuur- en
kombergingsfunctie onvoldoende wordt gerespecteerd. Daartoe worden waterlopen
rechtgetrokken, verbreed en frequent geruimd. Bovendien worden kunstmatige, al dan niet
verharde, oevers aangelegd. Als gevolg van deze ingrepen verdwijnen waardevolle ecotopen
zoals moeras- en oevervegetaties.
Momenteel worden dikwijls lage winter- en voorjaarswaterpeilen en relatief hoge
zomerwaterpeilen nagestreefd (Van Eykeren, 2004). Dit is tegengesteld aan de natuurlijke
situatie en zorgt voor een verdroging van gebieden.
De zeer voedselrijke ruimingsspecie van de waterlopen wordt soms op de aanpalende
waardevolle graslanden gedeponeerd waardoor de ecologische kwaliteit van deze graslanden
wordt aangetast (foto 95 en 101).
Momenteel hebben de kreken een belangrijke afwaterende functie (van landbouw en lokaal
huishoudens) waardoor aanvoer van voedselrijk water gebeurt. Dit zorgt voor een slechte
waterkwaliteit en stimuleert de ontwikkeling van een sliblaag in de kreken (Van Eykeren,
2004).

2.9.6 Scherpe grenzen tussen verschillende ecotopen
Door een maximale benutting van de landbouwgronden verlopen de overgangen tussen de
verschillende ecotopen momenteel zeer scherp. Hierdoor ontbreken overgangszones
(gradiëntmilieus) die voor tal van fauna- en flora-elementen van kapitaal belang zijn.
Binnen het studiegebied zijn er opvallend scherpe grenzen tussen:
x

water (waterlopen en kreken) en intensieve landbouwgrond (foto 115). Hierdoor
treden rechtstreekse nutriënten-, pesticiden- en sedimenttoevoer naar het water op.

x

dijken en intensieve landbouwgrond (foto 93). Hierdoor worden dijken beïnvloed
door bemesting en herbicidengebruik.

x

bossen en intensieve landbouwgrond. Hierdoor kan een bosrand met mantel- en
zoomvegetatie onvoldoende ontwikkelen. Onder een mantelvegetatie wordt de
begroeiing van struiken bedoeld aansluitend op de bomen van het bos. Een
zoomvegetatie is opgebouwd uit hoge, meerjarige kruiden. Mantel- en zoomvegetatie
vormen buffers voor het nabij gelegen landbouwgebied en kunnen bijdragen tot het
microklimaat van bossen. Een goed ontwikkelde bosrand is bovendien van belang
voor de fauna (bv. insectensoorten).
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2.9.7 Vismigratieknelpunten
Monden et al. (2001) inventariseerden vismigratieknelpunten op een aantal prioritaire
waterlopen in Vlaanderen. Uitgebreide fiches met foto’s van deze knelpunten kunnen
opgevraagd worden en geraadpleegd op www.vismigratie.be. Enkel de eerste twee hieronder
geschetste knelpunten komen in deze databank voor.
Een belangrijke migratiebarrière van het Leopoldkanaal, en tevens voor het Afleidingskanaal
van de Leie, treedt op bij de uitwatering in de Noordzee te Zeebrugge. De uitmonding
gebeurt er via een dubbele rij van 9 schuiven van 5,40 m breedte en 8,30 m hoogte. Er is
verder wetenschappelijk en technisch onderzoek vereist om dit probleem op te lossen. De
aanleg van een hevel-vispassage of de ontwikkeling van een beheerregime in functie van
vismigratie zouden mogelijke oplossingen kunnen zijn. De oplossing van dit knelpunt is een
fase II-prioriteit en is dan ook pas gepland na 2010 (AWZ, 2003).
Het Leopoldkanaal wordt in een oostelijk en westelijk pand verdeeld door een klepstuw ter
hoogte van de Langewegbrug (foto 89). In opgetrokken toestand is vismigratie niet mogelijk.
De vismigratie tussen verschillende kreken en het Leopoldkanaal is momenteel verhinderd
door roosters en klepstuwen. Deze problemen stellen zich voor de Boerekreek,
Vrouwkeshoekkreek, Bentillekreek en Oostpolderkreek.
Te Damme watert de Zwinnevaart uit via een terugslagklep in het Leopoldkanaal. Het peil
wordt geregeld door 2 klepstuwen.
Te Knokke-Heist watert de Isabellavaart uit in het Leopoldkanaal d.m.v. een terugslagklep.
Het waterpeil werd destijds geregeld door een schuifstuw en is vervangen door 2 klepstuwen
(foto 131).
De Noordwatergang, Zuidwatergang en Moerader wateren uit in het Leopoldkanaal d.m.v.
een terugslagklep. De peilregeling gebeurt door een klepstuw.
De Eivoordebeek en Romboutswerve gaan via een sifon onder het Afleidingskanaal van de
Leie en monden uit in het Leopoldkanaal d.m.v. terugslagkleppen. Het peil wordt geregeld
door een schuifstuw en klepstuw.
T.h.v. de uitwatering van de Sint-Barbarawaterloop en de Kaprijkse watergang in het
Leopoldkanaal wordt de vismigratie belemmerd door een klepstuw.
De drempels in de duikers t.h.v. Zonnebrug en Langewegbrug bemoeilijken vismigratie
tussen de waterlopen met vha-nummers 8320 en 8322 en het Leopoldkanaal.
Ten westen en ten oosten van Watervlietbrug en ten westen van Stenenschuurbrug
bemoeilijken klepstuwen de vismigratie tussen de waterlopen (8302d, 8385 en 8302) en het
Leopoldkanaal.
Een sifon verbindt 2 stukken Damse Vaart onder het Afleidingskanaal van de Leie en het
Leopoldkanaal. Indien de stroomsnelheid doorheen de sifon niet te hoog is en indien er een
voldoende waterpeil aanwezig is vormt deze sifon geen knelpunt. Deze voorwaarden worden
best voor de ganse lengte van de sifon onderzocht.
Een automatische klepstuw op de Isabellawatering is voor vissen onoverbrugbaar in
opgetrokken toestand (Van Eykeren, 2005).
Het vismigratieknelpunt op het Leopoldkanaal aan het Isabellagamaal te Assenede is in 2002
opgelost door het in gebruik nemen van een Dewit-vispassage (foto 58).
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2.9.8 Verontreiniging door milieuvreemde stoffen
Milieuvreemde stoffen kunnen toxisch zijn voor zowel dier- als plantensoorten en kunnen
effecten hebben op hun diversiteit, groei, reproductie en sterfte (Schneiders et al., 2001).
Zware metalen en organische micropolluenten (PCB’s en PAK’s) kunnen accumuleren in de
voedselketen. Hierdoor wordt hun effect vooral versterkt in organismen die aan of nabij de
top van de voedselketen staan (zoals Otter). Verontreiniging door het lozen van ongezuiverd
oppervlaktewater kent zowel effecten in de waterkolom zelf als in de waterbodem.
De waterbodem van het Leopoldkanaal is zeer slecht tot slecht. Er werden sterke afwijkingen
vastgesteld voor minerale oliën en kwik. Ook de meeste toevoerrivieren kennen een slechte
tot zeer slechte waterbodemkwaliteit. Onderzoek naar de palingpolluenten van het
Leopoldkanaal toonde aan dat het meetpunt te Damme hoge waarden aan PCB’s, Į-HCH,
endrin en DDT derivaten.

2.9.9 Verstoring
Exploitatie van de natuur door o.a. jacht, visvangst en allerlei recreatievormen beïnvloeden
de biodiversiteit (De Bruyn, 2001).
Effecten van visvangst situeren zich op het vlak van de visserijactiviteiten op zich en op het
visstandbeheer (De Vocht, 2001). Een belangrijk onderscheid dient te worden gemaakt
tussen de particuliere en de openbare viswaters. Op de particuliere viswaters gelden geen
beperkingen zodat de negatieve ecologische effecten vooral hier groot zijn. Op de openbare
wateren geldt immers de wet op de riviervisserij die de tijd en de manier van vissen
reglementeert en waarbij bepotingen op een ecologische wijze worden uitgevoerd.
Ondoordachte bepotingen hebben dikwijls een ongunstige invloed op de
soortensamenstelling en resulteren in onevenwichtige vispopulaties (overmatige aantallen
witvis met lethargie, dwerggroei en te lage roofvisstanden). Andere mogelijke effecten van
de aanwezigheid van hengelaars is het vertrappen van de oevers, de verstoring van
broedvogels en foeragerende of rustende (water)vogels. Overmatig voederen van vis (als
lokmiddel) werkt de eutrofiëring in de hand.
Zachte recreatievormen zoals wandelen en fietsen winnen de laatste jaren sterk aan belang.
Vooral de jaagpaden oefenen een grote aantrekkingskracht uit voor weekendactiviteiten. Een
intensieve wandel- en fietsrecreatie kan lokaal een verstorende invloed uitoefenen op
aanwezige fauna en flora (verstoring van water- en broedvogels, wild parkeren, …). Zonering
kan dan een oplossing bieden.
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3

ECOLOGISCHE GEBIEDSVISIE

In dit hoofdstuk wordt onderzocht waar en hoe een duurzame en kwaliteitsvolle natuur in het
studiegebied kan worden nagestreefd. Daarbij staan mogelijkheden voor menselijk
medegebruik (landbouw, recreatie, scheepvaart, waterwinning) centraal, op voorwaarde dat
de draagkracht van het ecosysteem niet wordt overschreden (cf. principes integraal
waterbeheer).
De ecologische gebiedsvisie formuleert een aantal natuurstreefbeelden, scenario’s en beheeren inrichtingsmaatregelen om deze doelen in meer of mindere mate te realiseren.

3.1

Doelstellingen

3.1.1 Ruimte geven aan natuur
Het natuurbeleid in Vlaanderen streeft naar een samenhangend ecologisch netwerk van
gebieden met hoogwaardige natuur. Het is van belang om voldoende grote oppervlakten
natuur in stand te houden of te herstellen vermits vele zeldzame en bedreigde diersoorten
een minimumoppervlakte vereisen. Om tot een functioneel ecologisch netwerk te komen is
het wenselijk om deze grote gebieden zoveel mogelijk door vlakke, lijn- en puntvormige
elementen met elkaar te verbinden. Versnippering en isolatie van natuurgebieden zijn
immers een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van biodiversiteit.

3.1.2 Natuurlijke hydrologie en optimale ontwikkeling van de
waterlopen en kreken
Oppervlaktewater wordt reeds eeuwenlang gebruikt door de mens voor verschillende doelen
zoals drinkwatervoorziening, transport, landbouw, industrie, recreatie… Vooral gedurende de
laatste decennia worden de natuurwaarden van de Vlaamse oppervlaktewateren echter sterk
aangetast. De aanvoer van verontreinigings- en voedingsstoffen in waterlopen en kreken tast
de waterkwaliteit aan. Bovendien werden waterlopen rechtgetrokken, oevers verstevigd,
grachten en kreekuitlopers gedempt, kunstwerken gebouwd en is het waterpeil (periodiek)
artificieel verlaagd.
De doelstelling is om terug een goede water- en waterbodemkwaliteit van de waterlopen en
de kreken te realiseren met ruimte voor verschillende oever- en waterecotopen. Door een
gedifferentieerd en gezoneerd peilbeheer wordt een natuurlijke hydrologie nagestreefd en
worden moerasecotopen en bepaalde graslandtypes behouden of hersteld.

3.1.3 Verbeteren van de ecologische verbindingsfunctie
De menselijke invloeden (zoals landbouw, bosbouw en lintbebouwing) hebben geleid tot
sterk versnipperde natuurgebieden met habitatfragmentatie als gevolg. Door de afwezigheid
van corridors raken populaties gemakkelijker geïsoleerd en wordt de genetische verarming in
de hand gewerkt. Op termijn kan dit leiden tot het uitsterven van bepaalde populaties.
Op plaatsen waar natuur niet de hoofdfunctie is, is het belangrijk om voldoende natuurlijke
elementen te behouden en/of te ontwikkelen zodat een natuurlijke basisstructuur van
stapstenen en lijnvormige natuur aanwezig is. Deze structuren dienen als verbindingszone
(corridor) te fungeren tussen de grotere aaneengesloten natuurgebieden. Kleine
landschapselementen (zoals wegbermen, onverharde wegen, waterlopen, dijken,
veedrinkpoelen, hagen, houtkanten, bomenrijen, hoogstamboomgaarden, akkerranden…)
dienen dan ook behouden en ontwikkeld te worden om deze functie optimaal te kunnen
vervullen.
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3.2

Randvoorwaarden

Bij het uitwerken van de natuurontwikkelingsmogelijkheden dient rekening te worden
gehouden met een aantal harde randvoorwaarden.
De maatschappelijke harde randvoorwaarden voor het studiegebied zijn:
x

een groot deel van het studiegebied is een belangrijk landbouwgebied,

x

geen overstromingsgevaar voor bewoonde gebieden,

x

het wegennet en de spoorwegen dienen te worden behouden.

De ecologische harde randvoorwaarden voor het studiegebied zijn:
x

een goede water- en waterbodemkwaliteit,

x

een “gunstige staat van instandhouding” voor de soorten en habitats in het Natura
2000 netwerk,

x

de maatregelen van kracht in het VEN.

De bestemming zoals vastgelegd in de gewestplannen werd niet als een exclusieve harde
randvoorwaarde beschouwd bij de scenario-uitwerking. De onderbouwing van de ecologische
gebiedsvisie vertrekt immers vanuit abiotische en biotische kenmerken en overstijgt
daardoor deze kunstmatige en tijdsgebonden beleidsmatige grenzen.

3.3

Natuurpotentieanalyse

Een indicatie van de natuurpotenties binnen het studiegebied werd bepaald via het model
PotNat (scenario natuurlijke trofie) en is weergegeven op kaarten 25 en 26. PotNat
bestudeert de kansrijkdom van ecotopen en ecoseries (ontwikkelingsreeksen van diverse
ecotopen naargelang het successiestadium of het beheer). De indeling van de Vlaamse
natuurtypen vormt de basis van de gebruikte ecotoopindeling. De karakterisering van de
graslandecotopen en de ecoseries is aangegeven in bijlage V en VI.
PotNat gebruikt 8 abiotische basisfactoren: bodemtextuur, bodemzuurgraad, trofie,
waterregime (combinatie van de gemiddelde voorjaarswaterstand en de droogtestressduur),
gemiddelde laagste grondwaterstand, overstromingstolerantie, waterkwaliteit en zouttolerantie. Van elk ecotoop of ecoserie werd een abiotisch profiel opgesteld, waarin de
ecologische range van de 8 factoren wordt aangegeven. Basisgegevens hiervoor omvatten
onder meer de Vlaamse natuurtypen, Nederlandse gegevens (Synbiosys; Bal et al., 1995) en
veldkennis van diverse experten. Voor waterpartijen, bebouwde percelen of antropogeen
sterk verstoorde bodems doet PotNat geen uitspraak (Wouters & Decleer, in voorbereiding).
PotNat is een programma dat steunt op GIS-technologie. Het berekent voor een
ecotoop/ecoserie eerst voor elke factor afzonderlijk waar het milieu voor dit ecotoop of die
ecoserie geschikt is, waarna een globale potentiekaart wordt berekend. Hierbij geldt het
basisconcept dat een plaats voor een bepaald ecotoop/ecoserie alleen een zekere abiotische
kansrijkdom heeft indien elk van de acht factoren op die plaats een waarde heeft die valt
binnen het abiotisch profiel van dat ecotoop/ecoserie. De beschreven natuurpotenties zijn
louter indicatief. De grenzen van de ecotopen/ecoseries dienen niet als vaste grenzen te
worden beschouwd of tot op het detail van een kadasterperceel te worden geïnterpreteerd.
Verfijning en toetsing van de natuurpotenties zijn wenselijk wanneer er meer gedetailleerde
gegevens (bv. rond hydrologie) zijn (Wouters & Decleer, in voorbereiding).
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De natuurpotentiekaart voor graslandecotopen is aangegeven op kaart 25. Binnen het
studiegebied zijn potenties voor:
x

mesofiel grasland: in een aanzienlijk deel van het studiegebied;

x

kamgrasland: in een aanzienlijk deel van het studiegebied;

x

nat voedselrijk grasland: bij de Oesterput, rond de Spletkreek, Roste Muis, Oude
Haantjesgatpolder, Stampershoek, Waterhoek, Konduitput en Romboutswerve;

x

struisgras-grasland: het gebied rond het Leopoldkanaal tussen Moershoofdebrug en
Oosthoekbrug en langs de Graaf-Jansdijk;

x

zilt grasland: de graslanden Palingpot.

De natuurpotentiekaart voor ecoseries wordt weergegeven op kaart 26. Binnen het
studiegebied zijn potenties voor:
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x

de ecoserie basenrijk essenbos: in de poldergebieden;

x

de ecoserie vochtig eiken-beukenbos: in het gebied aanpalend aan het Leopoldkanaal
tussen Strobrug en Jacksenbrug;

x

de ecoserie droog eiken-beukenbos: langs de Graaf-Jansdijk en in het gebied rond
het Leopoldkanaal tussen Strobrug en Moershoofdebrug;

x

de ecoserie essen-elzenbos: aan de Oesterput, langs de Spletkreek en de SintBarbarawatergang, aan de karrevelden van de Mariapolderdijk en Braamdijk, Oude
Haantjesgatpolder, Molenkreek, Romboutswerve, ten oosten van Sifon, graslanden
Palingpot;

x

de ecoserie overstroomd essenbos: in de Oesterput, Meikeshoekpolder, rond de
Roeselarekreek, Oostpolderkreek, Roste Muis, Stampershoek en Waterhoek;

x

de ecoserie zilt grasland: in de graslanden Palingpot.
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3.4

Streefbeelden

3.4.1 Natuurstreefbeeld voor het Leopoldkanaal
3.4.1.1 Bermen
De vegetaties van de bermen zijn soortenrijk en gediversifieerd en fungeren als leefgebied
en verbindingsweg voor de verbreiding voor tal van organismen.
De bermen kennen een, aan de lokale omstandigheden aangepast, natuurvriendelijk beheer
(1 of 2 maal maaien, extensieve begrazing). De bermen zijn mede door het beheer
voedselarm tot vrij voedselarm. Bemesting, herbicidengebruik of intensieve begrazing komen
niet meer voor. Het Zevenblad - Ridderzuring bermtype en Dolle kervel - IJle dravik
bermtype zijn daardoor sterk gereduceerd in oppervlakte. Deze types zijn vervangen door
ecologisch waardevollere en soortenrijkere types. Belangrijk streefdoel vormt het in stand
houden en verder ontwikkelen van het Wilde marjolein - Vierzadige wikke type en het Gulden
sleutelbloem - Kantig hertshooi type. Deze bermtypes zijn terug ontwikkeld op plaatsen met
de voor deze types vereiste specifieke abiotische omstandigheden. Zeldzame soorten als
Wilde marjolein, Kattendoorn, Gewone agrimonie, Hondskruid, Bevertjes, Goudhaver, Gulden
sleutelbloem, Grote en Kleine ratelaar vormen daardoor terug duurzame populaties. Andere
na te streven bermtypes zijn het Klein streepzaad - Duizendblad type, Gewoon biggenkruid Schapenzuring type, Vlasbekje - Sint-Janskruid type of het Scherpe boterbloem - Rode
klaver type.
De bermen vertonen lokaal een mozaïek van kruidvegetaties en struwelen. De ecologisch
meest waardevolle soorten omvatten Eenstijlige meidoorn, Sleedoorn, wilde Rozen, Gladde
iep en Brem.
De bomenrijen langs het kanaal bestaan uit Zomereik (in de zandstreek), Es (in de
polderstreek) of uit oude populiervariëteiten (bij voorkeur serotina-variëteit, marilandicavariëteit of Blauwe van Exaarde). Tevens is de densiteit aangepast zodat de negatieve
invloed op de kruidige vegetatie en het aquatisch milieu beperkt is.
De kanaalbermen vormen een broedgebied voor verschillende vogelsoorten. Doelsoorten zijn
onder meer Zomertortel, Roodborsttapuit, Geelgors, Kneu, Wielewaal, Kramsvogel,
Graspieper, Grauwe klauwier. Plaatselijk kunnen steile, afkalvende taluds
broedmogelijkheden bieden voor IJsvogel en Oeverzwaluw.
De kanaalbermen herbergen een rijke insectenfauna. Vlindersoorten die een doel vormen
zijn o.a. Bruin blauwtje, Icarusblauwtje, Dwergblauwtje, Argusvlinder, Koevinkje, Kleine
vuurvlinder en Hooibeestje. Doelsoorten binnen de sprinkhanen zijn Snortikker, Knopsprietje
en Gouden sprinkhaan.
De onverharde en half verharde jaagpaden zijn zoveel mogelijk bewaard gebleven en
vormen een troef voor zachte recreatie.

3.4.1.2 Oevervegetatie en -verdedigingsstructuren
Het ecologische streefbeeld voor de oevers van het Leopoldkanaal is het behoud en de
verdere ontwikkeling van de oevervegetatie. Hierdoor zijn er mogelijkheden voor een
duurzame instandhouding van de fauna die aan dergelijke oevervegetaties zijn verbonden.
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Typische soorten voor een oevervegetatie zijn onder meer Riet, Wolfspoot, Grote wederik,
Grote waterweegbree, Watermunt, Rode waterereprijs, Grote en Kleine lisdodde,
Koninginnenkruid, Gele lis en Oeverzegge. Plantensoorten die een brak karakter van het
water indiceren zijn Heemst, Heen en Zulte. Op sommige plaatsen zijn ter hoogte van de
waterlijn struwelen ontwikkeld van bv. Zwarte els, Es, Kraagwilg, Schietwilg en Amandelwilg.
Vegetatierijke oevers bieden mogelijkheden voor een duurzame instandhouding van de fauna
die hiervan afhankelijk is. In het bijzonder wordt hierbij gedacht aan de broedvogels zoals
Rietzanger, Rietgors en Blauwborst. Vegetatierijke oevers hebben bovendien een belang als
paai-, rust- en foerageergelegenheid voor verschillende vissoorten.

3.4.1.3 Open water
Er is een goede waterbodem- en waterkwaliteit waardoor rijke oever- en watervegetaties en
daarmee verbonden fauna kunnen ontwikkelen. Waterplanten die een streefdoel vormen
zijn: Witte waterlelie, Gele plomp, diverse fonteinkruidsoorten, Watergentiaan, Zannichellia,
Fijn en Grof hoornblad. Invasieve exoten zoals Grote waternavel zijn ongewenst.
Door een goede waterkwaliteit van het kanaal zelf en van de verschillende toevoerrivieren,
door de aanwezigheid van paai-, rust- en foerageermogelijkheden en door het wegwerken
van de vismigratieknelpunten is er een stabiele vispopulatie aanwezig. Doelsoorten in dit
verband zijn Vetje, Kopvoorn, Bittervoorn, Winde, Snoek, Riviergrondel en
Brakwatergrondel. Het kanaal vormt terug een belangrijke verbindingsfunctie tussen de
Noordzee en de landinwaarts gelegen rivieren. Doelsoorten hierbij vormen Paling (glasaal),
Elft, Fint en Bot.

3.4.2 Natuurstreefbeeld voor het omliggende gebied
3.4.2.1 Beken en sloten
De beken en sloten hebben een goede water- en waterbodemkwaliteit. In het gebied wordt
het huishoudelijk afvalwater gezuiverd (door RWZI, KWZI of IBA’s) waarbij het effluent een
goede ecologische kwaliteit bezit.
Het waterpeil van de waterlopen volgt (lokaal) een natuurlijk verloop met hoge peilen in de
winter en, door natuurlijke verdamping, lagere peilen in de zomer. Hierdoor komen
plaatselijke winteroverstromingen voor. Langs ecologisch belangrijke waterlopen die
agrarisch gebied doorkruisen zijn bufferstroken ingesteld om inspoeling van sedimenten,
bestrijdingsmiddelen of meststoffen te beperken. Sommige (trajecten van) waterlopen zijn
overgedimensioneerd zodat schonen en baggeren sterk kan worden beperkt.
Door de waterhuishouding, de goede water- en waterbodemkwaliteit en flauwe
oeverstructuur komt een gevarieerde water- en oevervegetatie voor met een hiermee
verbonden fauna. Door het oplossen van vismigratieknelpunten, door een goede
waterkwaliteit en door de aanwezigheid van natuurlijke oevers kunnen populaties van
aandachtssoorten onder de visfauna zich goed ontwikkelen. De waterlopen fungeren als
ecologische verbindingswegen voor de verbreiding van tal van organismen.

3.4.2.2 Kreken
Het vroegere krekenstelsel is lokaal hersteld door het uitgraven, tot het oorspronkelijk
profiel, van antropogeen gedempte kreken en kreekarmen.
De kreken bezitten een goede water- en waterbodemkwaliteit en een natuurlijk waterpeil.
Het water wordt niet meer belast met huishoudelijk afvalwater of reststoffen vanuit de
landbouw.
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Door een goede waterkwaliteit, een natuurlijke waterhuishouding en doordat ruimte
voorhanden is kunnen uitgebreide oevervegetatie ontstaan met actieve
verlandingsprocessen. Belangrijke natuurtypes die in dit verband worden nagestreefd zijn
drijftillen, pluimzeggegemeenschappen, rietvegetaties en wilgenstruwelen. Een gevarieerde
watervegetatie (met o.a. Krabbenscheer, Gele plomp, Witte waterlelie, diverse
fonteinkruiden en Zannichellia-soorten) zorgt voor mogelijkheden voor een diverse
aquatische fauna en fungeert als broedgebied voor een specifieke avifauna.
De kreken zijn onderling verbonden door natte ecologische verbindingszones (grachten,
sloten, waterlopen) en de verschillende vismigratieknelpunten zijn weggewerkt. Voor het
ecologisch herstel van het grensoverschrijdend krekengebied geldt de Otter als een doelsoort
(Beenhakker et al., 1997). Dit is echter een zeer ambitieuze doelstelling vermits de vele
problemen die moeten worden opgelost en de hoge kwaliteitseisen die Otter stelt.

3.4.2.3

Moerassen

Door het instellen van een natuurlijk waterpeil is de oppervlakte aan moerassen toegenomen
en de kwaliteit ervan verhoogd.
Langs de verschillende kreken en in voormalige geulen komen brede rietvegetaties voor.
Door een aangepast waterpeil zijn de condities die vereist zijn voor actieve
verlandingsprocessen, met drijftillen en pluimzeggegemeenschappen, terug aanwezig.
Belangrijk streefdoel voor drijftillen is de ontwikkeling en behoud van een zuur varen- en
veenmosrietland.
Grote zeggenvegetaties zijn aanwezig op iets drogere plaatsen dan rietvegetaties. De
grondwaterstanden kunnen sterk fluctueren, maar zakken niet diep onder het maaiveld weg.

3.4.2.4 Graslanden
De oppervlakte halfnatuurlijke grasland en soortenrijk cultuurgrasland is sterk toegenomen.
Door het instellen van een gedifferentieerd en gezoneerd peilbeheer kennen de laagst
gelegen graslanden of de laagst gelegen delen ervan in de winter (langdurige) inundaties.
Dergelijke natte graslanden zijn van belang voor verschillende broedvogels en bieden een
foerageergebied voor talrijke wintergasten.
Langs de gradiënten, bv. bij de overgang poelgrond-kreekrug en bij steilranden, is terug een
karakteristieke fauna en flora ontwikkeld. Naargelang de abiotische omstandigheden
(bodemtype, overstromingsduur, kwelstroom) en beheer (maaien, maaien met nabeweiding,
extensieve begrazing) vormen volgende halfnatuurlijke graslandtypes een doel.
Kamgraslanden
Kamgraslanden komen voor op vochtige tot vrij droge bodems. De meeste karakteristieke
soorten van kamgrasland zijn grondwateronafhankelijk. Dit graslandtype kan voorkomen op
lichte bodems (zand, zandleem) en zwaardere bodems (klei, leem). Het voorkomen op lichte
bodems is vaak gebonden aan een lichte vorm van bemesting. Kamgrasland komt voor vanaf
een zomerpeil van ongeveer 40 cm beneden maaiveld. Natuurlijke grondwaterpeilen van 1-2
m beneden maaiveld zijn geen uitzondering (Zwaenepoel et al., 2002).
Zilverschoongraslanden
Deze graslanden komen voor op voedselrijke, hydromorfe bodems variërend van zand tot
zware klei en van minerale tot venige bodems. De standplaatsen van dit type zijn o.a. terug
te vinden langs waterlopen, oude rivierlopen en aan drinkpoelen. Langdurige inundatie en
begrazing zijn de voornaamste factoren voor de ontwikkeling en de instandhouding van deze
vegetaties. Zelfs overstromingen gedurende het groeiseizoen worden goed verdragen
(Schaminée et al., 1996; Zwaenepoel et al., 2002).
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Glanshavergraslanden
Goed ontwikkeld glanshavergrasland komt doorgaans op kalkhoudende zwaardere bodems
voor (zandleem, leem of klei). Op zandige bodems komen soortenarmere versies voor.
Glanshavergraslanden komen voor op droge tot vochtige plaatsen en is niet
grondwaterafhankelijk. De kensoorten van dit type zijn gevoelig voor overstromingen
(Zwaenepoel et al., 2002).
Zilte graslanden
Zilte en brakke gronden zijn noodzakelijk voor dit graslandtype; het zoutgehalte en
vochtgehalte kunnen echter sterk fluctueren (Zwaenepoel et al., 2002).
Dotterbloemgraslanden
De bodem is voor deze graslanden in de regel eerder mineraalrijk. De textuur kan venig,
kleiig, zandig, zandlemig of lemig zijn, op zandbodems komt meestal een venige laag boven
het zand voor. Het dotterbloemgrasland is grondwaterafhankelijk. In de winter komt het
waterpeil tot het maaiveld; kortstondige overstromingen mogen optreden. In het
vegetatieseizoen moet echter een zekere bodemaëratie optreden. Tevens treedt in veel
gevallen een mineraal- en basenrijke kwel op (Zwaenepoel et al., 2002).
Grote vossenstaartgraslanden
Deze graslanden komen hoofdzakelijk voor op zwaardere bodems: klei, leem en zandleem.
Dit graslandtype is gedurende weken tot maanden in het winterhalfjaar overstroomd. De
inundatie is veelal geen directe overstroming door het beek- of rivierwater, maar door
grondwater dat in de winter boven het maaiveld stijgt (Schaminée et al., 1996; Zwaenepoel
et al., 2002). In de zomer kennen de standplaatsen een sterke uitdroging.
Gewoon struisgras-graslanden
Dit grasland komt voor op droge, voedselarme zure tot neutrale zandgronden. Deze
graslanden onderscheiden zich van graslanden van het dwerghavergraslanden door een
geringer aandeel éénjarigen en een meer gesloten grasmat.
Dwerghavergraslanden
Dwerghavergraslanden komen doorgaans voor op droge, voedselarme, zure tot neutrale
zandgronden. In vergelijking met het vorige graslandtype bezit dwerghavergrasland een
groter aandeel aan éénjarigen. Het voorkomen van open, niet begroeide plekjes (door
betreding of activiteiten van mestkevers, zandbijen, konijnen…) is dan ook belangrijk
(Zwaenepoel et al., 2002).

3.4.2.5 Ruigtes
Op sommige plaatsen zijn door een heel extensief beheer ruigtes ontwikkeld of in stand
gehouden. Ruigtes vormen een belangrijke voedselbron voor vlinders en andere insecten in
de zomer. In het najaar trekken de grote aantallen zaden zaadetende vogels en muizen aan.
Allerlei roofdieren (roofvogels, marterachtigen en vossen) zijn op hun beurt afhankelijk van
deze dieren als voedselbron. Tijdens de winter bieden ruigtes een overwinteringsplaats aan
diverse insecten en vormen ze een schuilplaats voor kleine zoogdieren.
De standplaats van moerasspirearuigtes omvat matig voedselrijke bodems met winterse
inundaties waarbij in de zomer een zekere uitdroging optreedt (optimaal mag het water niet
dieper wegzakken dan 40 cm; suboptimaal mag het waterpeil tot 80 cm onder het maaiveld
zakken; Zwaenepoel, 2004). Droge nitrofiele ruigtes komen voor op voedselrijke plaatsen.
Kalkminnende ruigtes (marjolein-verbond) zijn ontwikkeld op de dijken.
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3.4.2.6 Struwelen
Door een heel extensief beheer of door een nietsdoen-beheer kunnen struwelen ontstaan of
zich verder ontwikkelen. Doornstruwelen komen voor op droge, matig voedselrijke tot zeer
voedselrijke bodems. Bremstruwelen ontstaan op droge tot licht vochtige, zure en
voedselarme standplaatsen (De Fré & Hoffmann, 2004). Op natte standplaatsen kunnen
wilgenstruwelen tot ontwikkeling komen. De standplaatsen van wilgenstruwelen kennen
een hoge grondwatertafel dicht bij het maaiveld, met een beperkte schommeling. De
voedselrijkdom van de eerder zure bodem varieert van oligo- tot mesotroof bij het subtype
met Geoorde wilg en van mesotroof tot zeer eutroof bij het subtype met Grauwe wilg. Deze
struwelen kunnen zich ontwikkelen uit natte ruigtes, rietlanden of grote
zeggengemeenschappen (De Fré & Hoffmann, 2004).

3.4.2.7 Moeras- en valleibossen
Moeras- en valleibossen zijn behouden of ontstaan via spontane verbossing door het
achterwege laten van het beheer van rietlanden, drijftillen, grote zeggenvegetaties of van
natte graslanden. Deze bossen vormen het eindstadium van de natuurlijke successie.
Afhankelijk van het milieu behoren de bossen tot het essen-elzenbos of tot het
elzenbroekbos (Cornelis et al., 2007). Moeras- en valleibossen komen uitsluitend voor op
laaggelegen, drassige plaatsen, waar de grondwatertafel gedurende een groot deel van het
jaar net boven of net onder het maaiveld staat.

3.4.2.8 Mesofiele bossen
In de zandstreek is de oppervlakte aan mesofiel bos toegenomen hetzij door spontane
verbossing hetzij door aanplantingen. Bostypes die kunnen ontwikkelen in de zandstreek zijn
het dennen-eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje en het eiken-beukenbos
met Adelaarsvaren. Het dennen-eikenbos komt voor op voedselarme, droge en zeer zure
zandgronden. Eiken-beukenbos komen tot ontwikkeling op zandbodems, lemig zand of
zandleem met een vochtigheid die kan variëren van droog tot matig nat (Cornelis et al.,
2007).
Een ander na te streven bostype is het iepen-essenbos met Aalbes en Groot
heksenkruid welke typisch voorkomt op kalkrijke, matig natte tot natte, jonge en nog
weinig gedifferentieerde leembodems. In het studiegebied is het een te behouden en te
herstellen bostype als climaxvegetatie in de polders (Vandekerkhove, 1998) en dus ook op
de dijken.
De bossen kennen een duurzaam ecologisch bosbeheer waarbij zoom- en mantelvegetaties
worden nagestreefd aan de randen.

3.4.2.9 Kleine landschapselementen
Het herstellen of het ontwikkelen van allerlei kleine landschapselementen (zoals dijken,
(knot)bomenrijen, heggen, houtkanten, waterlopen, veedrinkpoelen, wegbermen,
onverharde wegen, kleine bosfragmenten, hoogstamboomgaarden en akkerranden) is
wenselijk. Deze kleine landschapselementen zijn biologisch waardevol ontwikkeld waardoor
ze dienst kunnen doen als tijdelijk leefgebied en als verbindingselement tussen belangrijke
natuurgebieden. Dijken en wegbermen vormen de belangrijkste verbindingen in de droge
sfeer terwijl waterlopen (met natte verbindingsstroken) zorgen voor een natte ecologische
infrastructuur.
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3.4.2.10 Cultuurland
Een extensivering van de landbouwvoering is (lokaal) wenselijk. Akkers worden terug
omgezet in graslanden, terwijl graslanden door een extensief gebruik soortenrijker worden.
In de omgeving van biologisch belangrijke gebieden wordt bufferbeheer gestimuleerd. Een
belangrijk aandachtspunt is het behoud en herstel van kleine landschapselementen.

3.4.3 Natuurdoeltypes en doelsoorten
De natuurdoeltypes en daarmee verbonden doelsoorten (opgelijst in tabel 27) zijn gebaseerd
op de natuurtypologie Vlaanderen (Vandenbussche et al., 2002a; Vandenbussche et al.,
2002b; Zwaenepoel et al., 2002; Zwaenepoel, 2004; De Fré & Hoffmann, 2004; Cornelis et
al., 2007) en de matrices voor het bepalen van de lokale staat van instandhouding voor de
NATURA 2000-habitattypen (T’jollyn et al., 2008). Het vestigen van de meestal zeldzamere
doelsoorten is afhankelijk van diverse factoren die dikwijls niet volledig gekend en
controleerbaar zijn. Het gaat hier immers over een samenspel van de juiste abiotische
standplaatsfactoren, de nabijheid van zaadbronnen of bronpopulaties en de
verspreidingsmethoden van de desbetreffende soort, daarenboven gekoppeld aan
dynamische processen zoals overstromingen. Het al dan niet voorkomen van doelsoorten is
dus tot op zekere hoogte onderhevig aan toeval (Bal et al., 1995).
Bij de doeltypes werden als kwaliteitscriteria voor ecologische waarden “verscheidenheid,
natuurlijkheid en kenmerkendheid” (Bal et al., 1995) aangehaald; voor soorten komt daar
tevens “zeldzaamheid” bij. Bal et al. (1995) beschrijft doelsoorten als een soort eindtermen
waaraan getoetst wordt of een natuurdoeltype bereikt is.
Tabel 27

Niet-limitatieve lijst van natuurdoeltypen en de daarbij horende plantendoelsoorten voor het
studiegebied.

Natuurdoeltype
water- en oevervegetatie

brakke water- en
oevervegetatie
kamgrasland
zilverschoongrasland

glanshavergrasland

dotterbloemgrasland

grote vossenstaartgrasland
zilt grasland

gewoon struisgras-grasland
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Plantendoelsoorten
Watergentiaan, Gele plomp, Witte waterlelie, diverse fonteinkruiden,
Aarvederkruid, Gewoon blaasjeskruid, Loos blaasjeskruid,
Krabbenscheer, Kikkerbeet, Grof hoornblad, Zwanebloem, diverse
kranswieren
Zannichellia spp., Zilte waterranonkel, Tenger fonteinkruid, Gekroesd
fonteinkruid, Fijn hoornblad, Stomphoekig sterrenkroos
Kamgras, Veldgerst, Scherpe boterbloem, Madeliefje, Gewoon
timoteegras
Zilverschoon, Geknikte vossenstaart, Fioringras, Behaarde boterbloem,
Krulzuring, Gewone en Slanke waterbies, Valse voszegge, Platte rus
Een bijzonder type ook met Kattendoorn en Zilte zegge
Glanshaver, Groot streepzaad, Glad walstro, Veldzuring, Graslathyrus,
Margriet, Knoopkruid, Veldlathyrus, Grote bevernel, Rapunzelklokje,
Goudhaver
Het vochtige type ook met Grote vossenstaart, Echte koekoeksbloem,
Pinksterbloem
Dotterbloem, Tweerijige zegge, Brede orchis, Rietorchis, Vleeskleurige
orchis, Waterkruiskruid, Grote ratelaar, Trosdravik, Echte
koekoeksbloem, Lidrus
Grote vossenstaart, Rietgras, Liesgras, Fioringras, Krulzuring, Scherpe
boterbloem, Beekpunge, Tweerijige zegge
Blauw kweldergras, Stomp kweldergras, Bleek kweldergras, Gewoon
kweldergras, Zilte schijnspurrie, Gerande schijnspurrie, Zilte rus,
Dunstaart, Melkkruid, Aardbeiklaver, Zulte, Schorrenzoutgras, Klein
schorrenkruid, zeekraal
Gewoon struisgras, Gewoon reukgras, Rood zwenkgras, Zandblauwtje,
Zandzegge, Smalle weegbree, Duizendblad, Gewone rolklaver
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dwerghavergrasland

Vogelpootje, Vroege haver, Zilverhaver, Klein tasjeskruid en
Dwergviltkruid

rietvegetatie

Riet, Oeverzegge, Valse voszegge, Grote wederik, Watermunt, Rode
waterereprijs, Kale jonker, Moerasrolklaver, Gewone waterbies,
Koninginnenkruid, Kleine en Grote lisdodde
Riet, Heen, Heemst, Ruwe bies, Zulte, Selderij, Schorrenzoutgras, Zilt
torkruid, kweldergras-soorten
Kamvaren, Moerasvaren, Hoge cyperzegge, Sphagnum spp.
Pluimzegge, Hoge cyperzegge, Stijve zegge, Grote wederik,
Waterzuring, Blauw glidkruid

zouttolerante rietland
drijftil
pluimzeggegemeenschap
grote zeggenvegetatie
moerasspirearuigte
droge nitrofiele ruigte
bermstruweel

doornstruweel
wilgenstruweel

elzenbroekbos met Hop en
Moerasspirea

essen-Elzenbos met Bloedzuring

dennen-Eikenbos met Bochtige
smele en Pijpenstrootje

eiken-beukenbos met
Adelaarsvaren

iepen-Essenbos met Aalbes en
Groot heksenkruid
akkergemeenschap

kalkminnende zoom: het
Marjolein verbond

Oeverzegge, Moeraszegge, Scherpe zegge, Blaaszegge,
Moeraswalstro, Grote wederik
Echte valeriaan, Moerasspirea, Poelruit, Gele lis, Grote kattenstaart,
Scherpe zegge
Ridderzuring, Wilgenroosje, Kleefkruid, Koninginnenkruid, Akkerdistel
Brem, Ruwe berk
Kruidlaag: Valse salie, Gewoon biggenkruid, Gewone veldbies,
Schermhavikskruid en Gewoon struisgras
Eenstijlige meidoorn, Sleedoorn, Hondsroos
Grauwe wilg, Geoorde wilg, Sporkehout
Kruidlaag: Grote wederik, Moeraswalstro, Grote kattenstaart en
Hennegras
Boomlaag: Zwarte els, Zachte berk, diverse Wilgensoorten
Struiklaag: Zwarte bes
Kruidlaag: Hennegras, Moerasspirea, Gele lis, Moeraszegge,
Dotterbloem, Elzenzegge, Sphagnum spp.
Boomlaag: Es, Zwarte els, Vogelkers, Zomereik
Struiklaag: Gladde iep, Zoete kers
Kruidlaag: Bosanemoon, Speenkruid, Geel nagelkruid, Slanke
sleutelbloem, Bloedzuring, Hondsdraf, IJle zegge
Boomlaag: Zomereik, Ruwe berk
Struiklaag: Wilde lijsterbes, Sporkehout, Hulst
Kruidlaag: Braam, Bochtige smele, Brede en Smalle stekelvaren,
Adelaarsvaren, Pijpenstrootje, Pilzegge
Boomlaag: Zomereik, Beuk
Struiklaag: Wilde lijsterbes, Hazelaar, Sporkehout, Wilde kamperfoelie
Kruidlaag: Dalkruid, Lelietje-van-dalen, Gewone salamonszegel, Valse
salie, Ruige veldbies
Gladde iep, Es, Zoete kers, Gelderse roos, Gewone vlier, Hazelaar
Korenbloem, Akkerboterbloem, Kleine wolfsmelk, Blauw walstro,
Gladde ereprijs, Klein & Groot spiegelklokje, Kleine leeuwenbek,
Spiesleeuwebek
Bevertjes, Zeegroene zegge, Borstelkrans, Wilde Marjolein, Aardaker,
Gewone agrimonie, Kattendoorn, Fijne ooievaarsbek, Glad parelzaad,
Grote en Kleine ratelaar, Donderkruid, Viltig kruiskruid Wegdistel,
Echte kruisdistel, Knikkende distel, Goudhaver, Gladde iep, Eenstijlige
meidoorn, Sleedoorn, Hondsroos, Viltroos, Egelantier

De relatie van enkele natuurdoeltypes naargelang het beheer en de successie in de tijd,
samen met enkele standplaatseigenschappen (naar T’jollyn et al., 2008 en Wamelink &
Runhaar, 2000) is weergegeven in tabel 28.
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Tabel 28

Enkele natuurdoeltypes voor het studiegebied in functie van het beheer, de tijd en de milieuomstandigheden.

INVLOED STANDPLAATSFACTOREN

 INVLOED BEHEER EN TIJD
Maaibeheer

Begrazing

Kort cyclisch
beheer

Lang cyclisch
beheer

Nietsdoenbeheer

Overstromingen Laagste
grondwaterstand

Bodemtextuur /
voedselrijkdom /
verzilting

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

verlandingsgemeenschappen

alle dagen

boven maaiveld

alle texturen

grote
zeggengemeenschap,
rietvegetatie

zilverschoongrasland

moerasspirearuigte
rietvegetatie

wilgenstruweel

meso- tot eutroof
elzenbroekbos

niet of incidenteel

0-40 cm
onder maaiveld

grote
vossenstaartgrasland

zilverschoongrasland

nitrofiele ruigte

wilgenstruweel

elzenvogelkersverbond

regelmatig

50-70 cm
onder maaiveld

dotterbloemgrasland

zilverschoongrasland

moerasspirearuigte

wilgenstruweel

meso- tot eutroof
elzenbroekbos

niet of incidenteel

20-70 cm
onder maaiveld

glanshavergrasland

kamgrasland

nitrofiele ruigte

doornstruweel,
braamstruweel

elzenvogelkersverbond

niet

> 60 cm
onder maaiveld

klei, leem, zandleem

zilt grasland

rietvegetatie

rietvegetatie

rietvegetatie

regelmatig tot
incidenteel

20-50 cm
onder maaiveld

zilte of brakke
omstandigheden

gewoon struisgrasgrasland,
dwerghavergrasland,
droge heide

droge heide

bremstruweel

eiken-beukenbos,
eiken-berkenbos

niet

> 20 cm
onder maaiveld

zand, lemig zand

gewoon struisgrasgrasland,
dwerghavergrasland
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Veel dieren zijn voor hun levenscyclus en voedselbevoorrading afhankelijk van een
welbepaalde combinatie van meerdere vegetatietypes waarbij ook de vegetatiestructuur een
belangrijke rol speelt. Daarenboven hebben diverse diersoorten (vooral zoogdieren en
vogels) minimumarealen nodig voor een geschikt leefgebied om een duurzame populatie te
kunnen vormen en dienen er bronpopulaties in de (wijde) omgeving aanwezig te zijn. Voor
de meeste diersoorten zijn de minimumarealen echter (nog) niet gekend. Deze factoren
maken dat het bepalen van doelsoorten voor fauna niet eenvoudig is. Voor een aantal
diergroepen werd een poging gedaan om enkele doelsoorten te formuleren in tabel 29.
Tabel 29

Niet-limitatieve lijst van mogelijke doelsoorten voor enkele diergroepen in het studiegebied.

Diergroep/ecotoop

Doelsoort

sprinkhanen
- moerassige biotopen
- droog en schraal grasland

Greppelsprinkhaan, Moerassprinkhaan, Gouden sprinkhaan
Knopsprietje, Snortikker, Veldkrekel

vlinders
- vochtige graslanden
- dijken, droge graslanden en
droge ruigtes
- structuurrijke bossen en
struwelen
libellen
- waterlopen
- plassen

Oranjetipje, Koevinkje
Bruin blauwtje, Icarusblauwtje, Dwergblauwtje, Kleine vuurvlinder,
Hooibeestje, Koevinkje, Aardbeivlinder
Kleine ijsvogelvlinder, Eikenpage, Bruine eikenpage

Weidebeekjuffer, Vuurjuffer
Variabele waterjuffer, Grote roodoogjuffer, Vuurjuffer, Smaragdlibel,
Breedscheenjuffer

vissen

Vetje, Winde, Snoek, Baars, Alver, Kleine en Grote modderkruiper,
Kopvoorn, Riviergrondel, Brakwatergrondel, Bittervoorn, Bot, Elft,
Fint, Spiering, Barbeel, Glasaal

amfibieën en reptielen
- natte ecotopen
- droge ecotopen

Poelkikker, Boomkikker, Kamsalamander, Kleine watersalamander,
Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, Groene kikker
Levendbarende hagedis, Hazelworm

broedvogels
open water met veel waterplanten Dodaars, Fuut, Visdief

rietlanden

Blauwborst, Sprinkhaanzanger, Rietzanger, Rietgors, Grote karekiet,
Waterral, Snor, Cetti’s zanger, Baardmannetje, Woudaapje, Bruine
kiekendief, Roerdomp

oevers
- met veel oevervegetatie
- steile oevers
- slibrijke oevers

Zomertaling, Slobeend
IJsvogel, Oeverzwaluw
Kleine plevier, Kluut, Visdief

natte graslanden

Tureluur, Grutto, Zomertaling, Slobeend, Wulp, Kemphaan,
Veldleeuwerik, Watersnip, Paapje, Graspieper, Kievit

natte ruigte en meersen

Porseleinhoen, Paapje, Kwartelkoning, Sprinkhaanzanger

bossen

Boomklever, Zwarte specht, Houtsnip, Nachtegaal, Zomertortel,
Wielewaal, Wintertaling, Sperwer, Boomvalk, Wespendief
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kleine landschapselementen:
- knotbomen
- houtkanten en hagen
- dijken

Steenuil, Gekraagde roodstaart, Ringmus
Grauwe klauwier, Geelgors, Roodborsttapuit, Braamsluiper, Kneu
Kwartel, Roodborsttapuit, Graspieper

akkers

Grauwe gors, Patrijs, Veldleeuwerik, Kievit

urbaan en ruraal gebied

Huiszwaluw, Boerenzwaluw, Huismus, Ringmus

overwinterende en
doortrekkende vogels

Kolgans, Kleine Rietgans, Rietgans, Wilde zwaan, Kleine zwaan,
Smient, Slobeend, Wintertaling, Kemphaan, Goudplevier, Roerdomp,
Smelleken, Blauwe kiekendief

zoogdieren

Waterspitsmuis, Veldspitsmuis, Noordse woelmuis, Bunzing, Wezel,
Hermelijn, Steenmarter, Vos, Otter, Meervleermuis, Watervleermuis,
Gewone grootoorvleermuis, Grijze grootoorvleermuis, Rosse
vleermuis, Franjestaart, Laatvlieger, Ruige dwergvleermuis, Gewone
baardvleermuis
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3.5

Natuurontwikkelingsmogelijkheden, inrichtings- en
beheermaatregelen Leopoldkanaal

3.5.1 Bermen
3.5.1.1 Inleiding
De bermen van het Leopoldkanaal bezitten naast de waterkerende functie ook een functie
voor het natuurbehoud: ze herbergen waardevolle ecotopen en dienen als leefgebied,
verblijf-, vluchtplaats of verbindingsweg voor tal van organismen die niet in het aangrenzend
agrarisch landschap kunnen leven. Bij een natuurvriendelijk beheer zullen de bermen
soortenrijker worden. Bovendien ontstaat een grotere erosiebestendigheid door een betere
doorworteling van de vegetatie bij ecologisch waardevollere vegetatietypes (Hazebroek &
Sprangers, 2002). De isolatie van populaties zal afnemen doordat de berm als een corridor
of als tijdelijk refugium fungeert. De ecologische verbindingsfunctie van de bermen kan
verder aanzienlijk worden verbeterd wanneer er enkele terreinen aansluitend op de bermen
een natuurvriendelijk beheer krijgen.
De bermen van het Leopoldkanaal hebben belangrijke ecologische potenties door de variatie
in abiotische omstandigheden. De bermen bezitten immers, naargelang de plaats, diverse
bodemeigenschappen: een wisselende klei- en zandfractie, een wisselend kalkgehalte en een
verschillende vochtigheid. Bij een natuurvriendelijk beheer zullen kenmerkende soorten zich
kunnen vestigen naargelang de abiotische omstandigheden. Ook het vroeger
natuurvriendelijk beheer (maaien en hooien, extensieve begrazing) liggen aan de basis voor
de grote potenties (zaadvoorraad).

3.5.1.2 Prioritaire bermtrajecten
Op basis van de huidige soortensamenstelling en natuurpotenties worden een aantal
trajecten voorgesteld die prioritair een natuurvriendelijk beheer vereisen (figuur 8-16).
Prioritaire trajecten omwille van waardevolle (relicten van) kruidvegetaties zijn:
x

berm aan de waterzijde ter hoogte van de uitmonding van de Zwartesluisbeek
(figuur 8),

x

water- en landzijde van de zuidelijke berm tussen de Braamdijk en Watervlietbrug
(figuur 9),

x

water- en landzijde van de zuidelijke berm vanaf 500 m stroomopwaarts
Watervlietbrug tot 1000 m stroomopwaarts Watervlietbrug (figuur 9)

x

waterzijde van de noordelijke berm tussen de Houtlanddijk tot 500 m
stroomopwaarts Sint-Jansbrug (figuur 10),

x

de waterzijde van de zuidelijke berm tussen Zonnebrug en de Langewegbrug (figuur
11),

x

middenberm tussen de uitmonding van de Ede en Leestjesbrug (figuur 12),

x

waterzijde van de noordelijke berm tussen Sifon- en Oostkerkebrug (figuur 13),

x

middenberm tussen Sifon- en Oostkerkebrug (figuur 13),

x

spoorwegovergang te Zeebrugge (figuur 14).
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Prioritaire trajecten omwille van een belangrijke potentie zijn:
x

middenberm tussen Leestjes- en Sifonbrug,

x

middenberm tussen Oostkerkebrug en de inkokering te Zeebrugge.

Prioritaire trajecten omwille van waardevolle struikvegetaties zijn:
x

de water- en landzijde van de noordelijke berm tussen Leestjes- en Molentjesbrug
(figuur 15),

x

de water- en landzijde van de noordelijke berm tussen Dudzele- en Ramskapellebrug
(figuur 16).

Figuur 8
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Prioritair traject tussen het Isabellagemaal en Notelaarbrug aan de uitmonding van de Zwartesluisbeek.
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Figuur 9

Voorstelling van twee prioritaire trajecten:
de water- en landzijde van de zuidelijke berm tussen de Braamdijk en Watervlietbrug en de water- en
landzijde van de zuidelijke berm vanaf 500 m stroomopwaarts Watervlietbrug tot 1000 m
stroomopwaarts Watervlietbrug.

Figuur 10

Prioritair traject voor een natuurvriendelijk beheer tussen de Houtlanddijk tot 500 m stroomopwaarts
Sint-Jansbrug (enkel de waterzijde van de noordelijke berm).
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Figuur 11

Prioritair traject (waterzijde) tussen Zonne- en de Langewegbrug.

Figuur 12

De middenberm tussen het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal van de Leie vanaf de uitmonding van
de Ede tussen Strobrug tot Leetjesbrug is een prioritair traject.
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Figuur 13
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De noordelijke berm aan de waterzijde en de middenberm tussen Sifon- en Oostkerkebrug zijn prioritaire
trajecten.
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Figuur 14

Prioritaire zone ter hoogte van de spoorwegovergang te Zeebrugge.

Figuur 15

Voorgesteld prioritair traject tussen Leestjesbrug en Molentjesbrug.
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Figuur 16

De noordelijke berm tussen Dudzelebrug en Ramskapellebrug vormt een prioritair traject.

3.5.1.3 Voorgestelde beheermaatregelen per traject
In de hiernavolgende tekst worden beheervoorstellen gegeven voor de verschillende
bermtrajecten. Om praktische redenen worden de bermen ingedeeld in trajecten tussen
opeenvolgende bruggen. Naast het voorgesteld maaibeheer wordt een afweging gemaakt
voor extensieve begrazing. Het gewenst maaibeheer wordt gevisualiseerd op kaart 27. Een
schematisch overzicht van de voorgestelde beheermaatregelen per bermtraject wordt
weergegeven in tabel 30. Praktische modaliteiten voor een maai- en begrazingsbeheer
worden besproken in 3.5.1.4.
Het instellen van een begrazing door een rondtrekkende schaapskudde vormt een
belangrijke voorgestelde beheermaatregel tussen het Isabellagemaal en Strobrug. Een
schaapskudde is hier inzetbaar wegens:
x

het voorkomen van bermgedeeltes met (al dan niet in relictvorm) het Wilde
marjolein - Vierzadige wikke bermtype. Veel plantensoorten van dit type zijn
maaigevoelig en zijn gebaat met een extensieve (schok)begrazing;

x

het beperkt aantal wegen met meestal weinig verkeer welke het Leopoldkanaal
kruisen;

x

de brede bermen van het Leopoldkanaal waardoor een voldoende grote oppervlakte
aanwezig is die de leefbaarheid van een schaapskudde kan garanderen;

x

mogelijkheden tot uitbreiding van de graasgronden (bv. nabije dijken, akkers).
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De bermen tussen het Isabellagemaal en Stenenschuurbrug kennen een wisselende
breedte en bezitten een vrij ruige vegetatie. Een wenselijke beheervorm is het aandoen van
dit traject met een schaapskudde. Indien een begrazing door een schaapskudde niet
mogelijk is wordt voorgesteld om 2 maal per jaar te maaien. De bermen ter hoogte van de
uitmonding van de Zwartesluisbeek zijn prioritaire trajecten voor een natuurvriendelijk
beheer (figuur 8) door het voorkomen van verschillende rode lijst-soorten (Grote ratelaar en
Gewone agrimonie; foto 15).
De bermen tussen Stenenschuur- en Bellekesstraatbrug zijn grotendeels verruigd (foto
14) waarbij echter lokaal relicten van het Wilde marjolein – Vierzadige wikke bermtype en
het Vlasbekje – Sint-Janskruid bermtype voorkomen. Een aangewezen beheervorm is
begrazing via een schaapskudde of via standbegrazing. Indien geen begrazing kan worden
uitgevoerd is het wenselijk de kruin en een deel van het talud twee keer per jaar te maaien
waarbij de eerste maaibeurt gebeurt midden mei en de tweede maaibeurt in september.
De bermen tussen Bellekesstraat- en Watervlietbrug kennen een vrij ruige vegetatie met
plaatselijk relicten van het Wilde marjolein – Vierzadige wikke bermtype en van het
Vlasbekje – Sint-Janskruid bermtype. Extensieve begrazing (preferentieel via de
schaapskudde) wordt hier voorgesteld omwille van de vegetatiesamenstelling, de breedte en
de natuurpotentie. Zonder begrazing wordt de kruin en een deel van het talud best twee
maal per jaar gemaaid met een eerste maaibeurt midden mei. De zuidelijke berm (kruin en
talud aan water- en landzijde) tussen de Braamdijk en Watervlietbrug wordt voorgesteld als
prioritair traject (figuur 9). De berm aan de landzijde tussen Braamdijk en Watervlietbrug
wordt best 1 maal per jaar gemaaid (september) wegens het voorkomen van Kattendoorn,
een maaigevoelige soort.
De bermen tussen Watervliet- en Sint-Jansbrug bezitten op verschillende plaatsen
relicten van het Wilde marjolein – Vierzadige wikke bermtype (foto 16) en van het Vlasbekje
– Sint-Janskruid bermtype (foto 17-18). Een extensief begrazingsbeheer (preferentieel via de
schaapskudde) is hier wenselijk. Zonder extensieve begrazing is een maaibeheer raadzaam
met maaibeurten in juni en september behalve voor het traject Houtlanddijk tot SintJansbrug (noordelijke berm, waterzijde) waar 1 maaibeurt in september volstaat. In dit
gedeelte worden twee prioritaire trajecten voorgesteld. Een eerste traject betreft de
waterzijde van de noordelijke berm vanaf de Houtlanddijk tot Sint-Jansbrug (figuur 10); de
tweede zone is de zuidelijke berm (water- en landzijde) vanaf 500 m stroomopwaarts
Watervlietbrug tot 1000 m stroomopwaarts Watervlietbrug (figuur 9). Deze zones worden
dus best prioritair aangedaan met de schaapskudde of ingericht voor standbegrazing.
Tussen Sint-Jans- en Zonnebrug zijn relicten van het Wilde marjolein – Vierzadige wikke
bermtype aanwezig (vooral de noordelijke berm t.h.v. de Boerekreek; prioritair traject;
figuur 10) en van het Vlasbekje – Sint-Janskruid bermtype. Het begrazen via de
schaapskudde of via standbegrazing is hier aangewezen. Bij een maaibeheer wordt de berm
best 2 maal per jaar gemaaid, behalve het talud aan de waterzijde van de noordelijke berm
waar een éénmalige maaibeurt reeds volstaat.
In de noordelijke berm tussen Zonne- en Langewegbrug komt vrij veel Gewone
agrimonie (een maaigevoelige soort, typisch voor het Wilde marjolein – Vierzadige wikke
bermtype) voor. Meest aangewezen beheer vormt dan ook een begrazing door de
schaapskudde of via standbegrazing. Bij uitvoering van een maaibeheer wordt voorgesteld
om een deel van het talud aan de waterzijde 1 maal per jaar (september) te maaien en de
kruin en het talud aan de landzijde 2 maal per jaar (juni en september).
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De zuidelijke berm tussen Zonne- en Langewegbrug is een prioritair traject (figuur 11)
omwille van het voorkomen van het Wilde marjolein – Vierzadige wikke bermtype. Begrazing
via een schaapskudde of door standbegrazing is aangewezen. Bij een maaibeheer wordt de
kruin en het talud aan de landzijde best 2 maal per jaar (juni en september) gemaaid en het
talud aan de waterzijde 1 maal per jaar (september). Struwelen (foto 23) worden bij
voorkeur gespaard tijdens het maaien.
De berm tussen de Langeweg- en Moershoofdebrug is sterk verruigd. Een ecologisch
waardevollere vegetatie kan ontstaan door een extensieve begrazing of door 2 maal per jaar
te maaien (juni en september).
De noordelijke berm tussen Moershoofde- en Oosthoekbrug is verruigd waarbij
relicten van het Vlasbekje – Sint-Janskruid bermtype voorkomen. Een evolutie naar
waardevollere bermtypes kan gebeuren door begrazing via een schaapskudde, via
standbegrazing of door 2 maal per jaar te maaien (eerste maaibeurt midden mei).
De zuidelijke berm tussen Moershoofde- en Oosthoekbrug bezit zowel bermtypes
wijzend op verruiging voornamelijk tussen Moershoofdebrug en 700 m stroomafwaarts
ervan) en waardevolle bermtypes (Vlasbekje – Sint-Janskruid bermtype). Meest aangewezen
beheervormen zijn begrazing via een schaapskudde, standbegrazing of 2 maaibeurten per
jaar (eerste maaibeurt in mei).
Het bermgedeelte tussen Oosthoek- en Strobrug kent lokaal een vrij voedselarm karakter
met bermvegetaties behorend tot het Vlasbekje – Sint-Janskruid type (foto 20). Extensieve
begrazing door een schaapskudde, standbegrazing of een maaibeheer met 2 maaibeurten
per jaar (eerste maaibeurt in mei) is wenselijk. Omwille van de vrij grote breedte aan de
landzijde van de zuidelijke berm (foto 22) kan hier een gefaseerd maaibeheer worden
toegepast waarbij fragmenten niet elk jaar worden gemaaid. Hierdoor ontstaat een grote
structuurvariatie wat interessant is voor faunistische waarden.
De noordelijke berm tussen Stro- en Leestjesbrug is sterk verruigd (foto 13). Door de
kruin en een deel van het talud 2 maal per jaar (juni en september) te maaien kan een
soortenrijkere vegetatie ontstaan.
De middenberm tussen Stro- en Leestjesbrug wordt gekenmerkt door het Gulden
sleutelbloem – Kantig hertshooi type (foto 19) en is voorgesteld als prioritair traject (figuur
12). Momenteel treedt een vrij intensieve begrazing op met vroege inschaardata. Een
extensieve begrazing (standbegrazing) wordt hier voorgesteld. Het is tevens van belang om
een vrij late inschaardatum (juli) te hanteren en te zorgen dat de vegetatie kort de winter
ingaat. Een begrazing vroeg in het groeiseizoen (mei) zorgt voor een vernietiging van
bloeistengels en vruchten van Gulden sleutelbloem (een voorjaarsoort). Het gevolg is
verminderde zaadproductie waardoor de populatiegrootte op termijn daalt (Brys et al.,
2004).
De noordelijke berm tussen Leestjes- en Jacksenbrug bezit, op het talud aan de
waterzijde, een fraai ontwikkeld struweel van Gladde iep (prioritair traject, figuur 15). Deze
struwelen zullen niet uitgroeien tot bomen door de iepenziekte en hoeven dan ook geen
enkele vorm van beheer. De kruin aan de waterzijde wordt best 2 maal per jaar gemaaid. De
berm aan de landzijde kent een grote breedte (foto 21) en bezit dus een belangrijke
ecologische potentie. Door een natuurvriendelijk maaibeheer (2 maal per jaar; juni en
september) kan een bloemrijk glanshaverhooiland ontstaan. Ook hier kan een gefaseerd
maaibeheer worden overwogen.
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De noordelijke berm tussen Jacksen- en Molentjesbrug bezit eveneens een
iepenstruweel op het talud aan de waterzijde (prioritair traject, figuur 15). Dit struweel hoeft
geen enkele vorm van beheer. Voor de kruidvegetatie op de kruin zijn 2 maaibeurten per
jaar (juni en september) wenselijk.
Voor de noordelijke berm tussen Molentjes- en Sifonbrug wordt voorgesteld om de
kruin en een deel van het talud 2 maal per jaar (juni en september) te maaien.
De berm aan de waterzijde van de noordelijke berm tussen Sifon- en Oostkerkebrug
wordt aangegeven als prioritair traject (figuur 13). Extensieve begrazing (via
standbegrazing) of 2 maaibeurten per jaar (juni en september) zijn wenselijk.
Het voorgestelde maaibeheer voor de waterzijde van de noordelijke berm tussen
Oostkerke- en Dudzelebrug is 2 maal per jaar (juni en september). T.h.v. de
Heernisstraat komen waardevolle relicten (met onder meer Grote ratelaar) voor in de berm
(foto 55-56).
De noordelijke berm tussen Dudzele- en Ramskapellebrug bezit een vegetatie met
relicten van het Vlasbekje – Sint-Janskruid bermtype. Om deze doelsoorten betere kansen te
geven om te bloeien en zaad te vormen wordt een eerste vroege maaibeurt (midden mei) en
een maaibeurt in september voorgesteld. Lokaal komen fraaie iepenstruwelen voor die best
zoveel mogelijk worden gevrijwaard.
De middenberm tussen Leestjes- en Ramskapellebrug wordt momenteel veelal te
intensief begraasd waarbij vroege inschaardata worden aangewend, lokaal in combinatie met
herbicidengebruik (foto 67-68) of met bijvoederen (foto 83). De natuurwaarden zijn
momenteel beperkt maar de bermen hebben belangrijke potenties. Door over te schakelen
naar een meer extensieve begrazing (waarbij herbicidengebruik en bijvoedering niet meer
voorkomt en met een inschaardatum van begin juni) kunnen soortenrijke vegetaties
(kamgraslanden) ontwikkelen.
Bij de noordelijke berm tussen Ramskapellebrug en de spoorwegovergang wordt
voorgesteld om de kruin en een deel van het talud 2 maal per jaar te maaien (met een
eerste maaibeurt in mei). De landzijde is vrij breed en gedeeltelijk aangeplant met struweel
van vooral Es of Gewone esdoorn (foto 25). Net stroomopwaarts de spoorovergang kan de
landzijde eventueel worden ingericht voor begrazing (foto 26-27). Lokaal komt Japanse
duizendknoop voor (foto 87). Deze plantensoort wordt best teruggedrongen via een heel
intensief maaibeheer waarbij tweewekelijks of maandelijks wordt gemaaid tijdens het
groeiseizoen.
De middenberm tussen Ramskapellebrug en de spoorwegovergang wordt best
ingericht voor een extensieve begrazing (standbegrazing). Indien begrazing niet mogelijk is
wordt de kruin en een deel van het talud best 2 maal per jaar (juni en september) gemaaid.
In de omgeving van de spoorwegovergang te Zeebrugge komt een bloemrijke vegetatie
voor met enkele bijzondere plantensoorten zoals Bijenorchis, Kleine ratelaar en Zeegroene
zegge. Het gebied is aangegeven als prioritair traject (figuur 14). Hier wordt voorgesteld om
1 maal per jaar te maaien in september.
De noordelijke berm tussen de spoorwegovergang en de inkokering wordt best 2
maal per jaar (juni en september) gemaaid. Vanaf de inkokering tot 200 m stroomopwaarts
de inkokering is er geen beheer nodig omdat de vegetatie wordt kort gehouden door
konijnenbegrazing.
Op de middenberm tussen de spoorwegovergang en de inkokering is een extensieve
begrazing (standbegrazing) wenselijk.
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Tabel 30

Samenvattende tabel van het voorgesteld maai- en begrazingsbeheer per bermtraject.
De maaidata bij 2 maal maaien per jaar zijn: een 1ste maal half mei of half juni en een 2de keer eind september. De maaiperiode voor een éénmalige maaibeurt is eind september. De
inschaardatum voor een standbegrazing is begin juni, behalve voor de middenberm tussen Stro- en Leestjesbrug waar begin juli wordt voorgesteld.

Bermtraject
Isabellagemaal – Stenenschuurbrug
noordelijke en zuidelijke berm

Langewegbrug – Moershoofdebrug
noordelijke en zuidelijke berm

Voorgesteld maaibeheer
2 maal maaien (eerste maaibeurt half juni) van kruin en een deel van
het talud
1 maal maaien (eerste maaibeurt half juni) van het talud aan de
waterzijde tussen Isabellagemaal – uitmonding Zwartesluisbeek
2 maal maaien (eerste maaibeurt half mei) van kruin en een deel van
het talud
2 maal maaien (eerste maaibeurt half mei) van kruin en een deel van
het talud
2 maal maaien (eerste maaibeurt half mei) van kruin en een deel van
het talud
1 maal maaien van het talud aan de landzijde tussen Braamdijk en
Watervlietbrug
2 maal maaien van kruin (eerste maaibeurt half juni) en een deel van
het talud
2 maal maaien (eerste maaibeurt half juni) van kruin en een deel van
het talud aan landzijde
1 maal maaien van een deel van het talud aan waterzijde
2 maal maaien (eerste maaibeurt half juni) van kruin en een deel van
het talud
2 maal maaien (eerste maaibeurt half juni) van kruin en een deel van
het talud aan landzijde
1 maal maaien van een deel van het talud aan waterzijde
2 maal maaien (eerste maaibeurt half juni) van kruin en een deel van
het talud
2 maal maaien (eerste maaibeurt half juni) van kruin en een deel van
het talud aan landzijde
1 maal maaien van een deel van het talud aan waterzijde
2 maal maaien (eerste maaibeurt half juni) van kruin en een deel van
het talud
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Stenenschuurbrug – Bellekesstraatbrug
noordelijke en zuidelijke berm
Bellekessttraatbrug – Watervlietbrug
noordelijke berm
Bellekessttraatbrug – Watervlietbrug
zuidelijke berm

Watervlietbrug – Houtlanddijk
noordelijke en zuidelijke berm
Houtlanddijk – Sint-Jansbrug
noordelijke berm
Houtlanddijk – Sint-Jansbrug
zuidelijke berm
Sint-Jansbrug – Zonnebrug
noordelijke berm
Sint-Jansbrug – Zonnebrug
zuidelijke berm
Zonnebrug – Langewegbrug
noordelijke en zuidelijke berm

Voorgesteld begrazingsbeheer
extensieve begrazing
(door schaapskudde)

extensieve begrazing
(door schaapskudde)
extensieve begrazing
(door schaapskudde)
extensieve begrazing
(door schaapskudde)

extensieve begrazing
(door schaapskudde)
extensieve begrazing
(door schaapskudde)
extensieve begrazing
(door schaapskudde)
extensieve begrazing
(door schaapskudde)
extensieve begrazing
(door schaapskudde)
extensieve begrazing
(door schaapskudde)
extensieve begrazing
(door schaapskudde)
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Moershoofdebrug – Oosthoekbrug
noordelijke en zuidelijke berm
Oosthoekbrug – Strobrug
noordelijke en zuidelijke berm

Strobrug – Leestjesbrug
noordelijke berm
Strobrug – Leestjesbrug
middenberm
Leestjebrug – Jacksenbrug
noordelijke berm
Leestjebrug – Jacksenbrug
middenberm
Jacksenbrug – Molentjesbrug
noordelijke berm
Jacksenbrug – Molentjesbrug
middenberm
Molentjesbrug – Platheulebrug
noordelijke berm
Molentjesbrug – Platheulebrug
middenberm
Platheulebrug – Sifonbrug
noordelijke berm
Platheulebrug – Sifonbrug
middenberm
Sifonbrug – Oostkerkebrug
noordelijke berm
Sifonbrug – Oostkerkebrug
middenberm
Oostkerkebrug – Dudzelebrug
noordelijke berm
Oostkerkebrug – Dudzelebrug
middenberm

174

2 maal maaien (eerste maaibeurt half mei) van kruin en een deel van
het talud
2 maal maaien (eerste maaibeurt half mei) van kruin en een deel van
het talud
op de zuidelijke berm aan de landzijde kan lokaal een gefaseerd
maaibeheer worden overwogen
2 maal maaien (eerste maaibeurt half juni) van kruin en een deel van
het talud

extensieve begrazing
(door schaapskudde)
extensieve begrazing
(door schaapskudde)

extensieve begrazing (standbegrazing)
met late inschaardata (juli)
2 maal maaien (eerste maaibeurt half juni) van kruin
op de berm aan de landzijde kan lokaal een gefaseerd maaibeheer
worden overwogen
extensieve begrazing
(standbegrazing)
2 maal maaien (eerste maaibeurt half juni) van kruin
extensieve begrazing
(standbegrazing)
2 maal maaien (eerste maaibeurt half juni) van kruin en een deel van
het talud
extensieve begrazing
(standbegrazing)
2 maal maaien (eerste maaibeurt half juni) van kruin en een deel van
het talud

2 maal maaien (eerste maaibeurt half juni) van kruin en een deel van
het talud

extensieve begrazing
(standbegrazing)
extensieve begrazing van waterzijde
(standbegrazing)
extensieve begrazing
(standbegrazing)

2 maal maaien (eerste maaibeurt half juni) van kruin en een deel van
het talud
extensieve begrazing
(standbegrazing)
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Dudzelebrug - Ramskapellebrug
noordelijke berm
Dudzelebrug - Ramskapellebrug
middenberm

2 maal maaien (eerste maaibeurt half mei) van kruin en een deel van
het talud

Ramskapellebrug – spoorwegovergang
noordelijke berm

2 maal maaien (eerste maaibeurt half mei) van kruin en een deel van
het talud
tweewekelijks of maandelijks maaibeheer tijdens groeiseizoen voor
het traject met Japanse duizendknoop
2 maal maaien (eerste maaibeurt half juni) van kruin en een deel van
het talud
1 maal maaien
2 maal maaien (eerste maaibeurt half juni) aan waterzijde

Ramskapellebrug – spoorwegovergang
middenberm
Omgeving van de spoorwegovergang te Zeebrugge
Spoorwegovergang – inkokering
noordelijke berm
Spoorwegovergang – inkokering
middenberm
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extensieve begrazing
(standbegrazing)
lokaal extensieve begrazing mogelijk

extensieve begrazing
(standbegrazing)

extensieve begrazing
(standbegrazing)
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3.5.1.4 Praktische beschouwingen bij het maai- en begrazingsbeheer
3.5.1.4.1 Maaibeheer
Bij maaien wordt het bovengrondse plantenmateriaal weggenomen tot een bepaalde hoogte.
Maaien heeft een grote invloed op de vegetatie vermits enkel een kruidvegetatie
gehandhaafd blijft. Een goed uitgevoerd maaibeheer zorgt voor een toename van de
soortenrijkdom ten opzichte van een nietsdoen-beheer (Maron & Jefferies, 2001; Verlinden,
1988; Melman et al., 1990) en voor een afname van de biomassa (Bakker, 1989; Maron &
Jefferies, 2001; Verlinden, 1988).
Het effect van een goed uitgevoerd maaibeheer is in de beginjaren vooral een
structuurverandering: biomassadaling waarbij de dominanten minder dominant worden en
de vegetatie lager wordt. Hierdoor verandert de concurrentiepositie en vergroot de
hoeveelheid invallend licht. Langzaam groeiende plantensoorten kunnen een grotere
bedekking in de vegetatie vormen (Maron & Jefferies, 2001; Melman et al., 1990). Het
betreft meestal soorten die reeds in de vegetatie aanwezig waren. Indien deze
vegetatieveranderingen voortvloeien uit mineralenafvoer of het gevolg zijn van de reactie op
het pure mechanisch maaien is niet duidelijk (Zwaenepoel, 1998). In een volgende fase
komt pas de kieming en vestiging van nieuwe soorten aan bod (Oomes, 1988).
Maaisel
Niet-weggehaald maaisel geeft aanleiding tot het in stand houden of het ontwikkelen van
soortenarme productieve vegetaties (Parr & Way, 1988) gedomineerd door grassen en
enkele ruigtekruiden (zoals Grote brandnetel en Akkerdistel). Niet-weggehaald maaisel
verliest immers veel nutriënten gedurende de eerste weken na het maaien via uitloging. Zo
meten Schaffers et al. (1998) een N-, P- en K-fractie in het maaisel 2 weken na het maaien
van respectievelijk 82,5%, 68,0% en 51,2% ten opzichte van de gehaltes in vers maaisel.
Door het gebruik van een klepelmaaier ontstaat fijner maaisel dan in het experiment van
Schaffers et al. waardoor de uitlogingsfractie waarschijnlijk nog groter zal zijn.
Niet-weggehaald maaisel verhindert bovendien rechtstreeks (doordat weinig licht op de
bodem kan doordringen) of onrechtstreeks (niet geschikte nutriëntengehaltes in de bodem)
de kieming van de meeste doelsoorten. Wanneer het maaisel niet volledig wordt verwijderd
ontstaat tevens een groter gehalte aan organische stof in de bovenste bodemlaag waardoor
het waterabsorberend vermogen groter wordt. Hierdoor ontstaat een hoger vochtgehalte in
deze bodemlaag waardoor productieve vegetaties worden gestimuleerd (Sykora et al.,
2002). Niet-weggehaald maaisel overdekt de onderliggende vegetatie waardoor fotosynthese
wordt verhinderd en er een verhoogde kans voor ziekte of mortaliteit bij planten ontstaat
(Parr & Way, 1988).
Om bodemverarming te realiseren is het wenselijk om het maaisel snel af te voeren, zeker
binnen 1 of 2 weken na het maaien (Schaffers et al., 1998; Sykora et al., 2002). Wanneer
het maaisel langer blijft liggen zijn de weggehaalde nutriëntenhoeveelheden lager dan de
atmosferische depositie en wordt de bodem voedselrijker (Schaffers et al., 1998).
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Maaidata
De maaidatum oefent een grote invloed uit op de floristische samenstelling van de vegetatie
en bepaalt dus in belangrijke mate de resultaten van het gevoerde beheer. Te vroeg maaien
verhindert soms de bloei en zaadvorming, terwijl een laattijdige maaibeurt kan leiden tot
verruiging. Het maaischema (maaifrequentie en -tijdstip) dient dus te worden afgesteld op
de aanwezige vegetatie. Maaien, met het oog op afvoer van nutriënten, vindt best plaats
wanneer het merendeel van de voedingsstoffen zich in de bovengrondse delen van de plant
bevinden.
Bij verruigde en floristisch verarmde bermen is half juni een geschikte periode, omdat dan de
dominante grassen hun energie steken in het doorschieten van de bloeistengel en het tot
bloei komen. De 2de maaibeurt kan dan gebeuren in de loop van september. Echter een
maaibeurt half juni betekent voor veel soorten het tegengaan van bloei en zaadvorming
(Zwaenepoel, 1993; Jantunen et al., 2006). Bij bermen met zomerbloeiers en zonder
belangrijke voorjaarsoorten kan een 1ste maaibeurt half mei en een 2de maaibeurt in
september aangewezen zijn (Zwaenepoel, 1998). Een maaibeurt in mei wordt door veel
plantensoorten goed getolereerd vermits nog voldoende tijd rest voor hergroei en de
vorming van bloemstengels (Jantunen et al., 2006). Soortenrijke vegetaties onder een
maairegime van 2x per jaar met een eerste maaibeurt in mei werden beschreven in
wegbermen (Parr & Way, 1988) en in glanshavergraslanden (Oomes & Mooi, 1981). Bermen
met een vegetatie van schrale omstandigheden hoeven slechts 1 maaibeurt per jaar en dit
aan het einde van het vegetatieseizoen, rond half september (Zwaenepoel, 1998).
Maaimachines
Klepelmaaiers zonder opzuigcombinatie worden best zoveel mogelijk vermeden vooral
omwille van het fijne maaisel dat moeilijk voldoende kan worden weggehaald.
Ecologisch verantwoorde maaitoestellen zijn slagmaaiers, cirkelmaaiers of maaibalken
(Janssens & Claus, 1996; Leo & Spijker, 1994; Zwaenepoel, 1998). Maaibalken en
cirkelmaaiers zijn echter vrij storingsgevoelig voor schade door stenen of afval in de berm,
slagmaaiers zijn robuustere toestellen (Zwaenepoel, 1998). Deze toestellen zorgen voor
maaisel met een lange structuur waardoor het weghalen efficiënter kan gebeuren in
vergelijking met klepelmaaiers.
Een toestel dat het meest aan de ecologische voorwaarden voldoet is een slagmaaier met
opzuigcombinatie (Zwaenepoel, 1998; Zwaenepoel & Cosyns, 1999). Slagmaaiopzuigcombinaties worden in de praktijk tot nu toe slechts zelden aangewend in
Vlaanderen. Voordeel van dergelijke toestellen in vergelijking met klepelmaaiopzuigcombinaties zijn:
x

het minder beschadigen van de planten,

x

een beter opzuigsysteem doordat het maaisel niet van de grond wordt opgezogen
met als gevolg dat veel zaden en ongewervelden worden gespaard,

x

het maaisel heeft een betere uitgangstructuur voor compostering.

Klepelmaai-opzuigcombinaties (foto 80) worden frequenter ingezet en vormen een
tolereerbaar alternatief op voorwaarde dat de klepels steeds voldoende scherp zijn en dat
enkel bij droog weer wordt gewerkt.
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Uitvoering
Het maaibeheer dient continu en consequent te worden uitgevoerd met een correcte
navolging van de maaiperiode, frequentie en methode (Sykora et al., 2002). Zelfs een korte
periode met het onvoldoende verwijderen van het maaisel kan de inspanning volledig teniet
doen van vele jaren correct uitgevoerd ecologisch bermbeheer.
Beschadiging van de vegetatie door te diep te maaien veroorzaken ernstige schade en moet
worden vermeden. De best werkbare maaihoogte is 5-10 cm (Janssens & Claus, 1996;
Vanallemeersch et al., 1997).
Structuurvariatie in de vegetatie is voor diverse diergroepen van groot belang. Het toepassen
van een gefaseerd maaibeheer waarbij sommige stukjes vegetatie niet jaarlijks worden
gemaaid verhoogt de structuurvariatie aanzienlijk en vergroot de faunistische waarde van de
berm (Bekker & de Vries, 1992).
Om verkeerstechnische redenen, zoals het vrijhouden van paaltjes met reflectoren en
verkeersborden of omwille van de zichtbaarheid bij kruispunten, kan vroeger en frequenter
worden gemaaid. Het intensiever te maaien oppervlakte moet steeds tot een minimum
worden beperkt.
3.5.1.4.2 Begrazingsbeheer
Een extensieve begrazing houdt in dat begrazing gebeurt met lage veedichtheden zonder
bemesting, gebruik van pesticiden en het scheuren van het grasland.
Als gevolg van een extensief uitgevoerd begrazingsbeheer zullen de bermen evolueren naar
soortenrijke gemeenschappen. Extensieve begrazing leidt namelijk tot voedselarme
omstandigheden waardoor forse plantensoorten minder dominant worden en nietproductieve plantensoorten in staat zijn om te groeien. Begrazing zorgt bovendien voor een
grote structuurvariatie doordat een mozaïek ontstaat van kort begraasde delen, hogere
ruigere plekken en struwelen. Een mozaïek van struweel en kruidachtige vegetaties (foto 23)
vormt een belangrijke ecologische meerwaarde voor de bermen van het Leopoldkanaal. Een
grote structuurvariatie is namelijk van groot belang voor verschillende diergroepen (Bekker
& de Vries, 1992). In de hiernavolgende tekst worden enkele vormen van extensieve
begrazing besproken: standbegrazing, rondtrekkende schaapskuddes en schokbegrazing.
Standbegrazing
Met standbegrazing wordt bedoeld dat dieren los worden gelaten in een afgerasterde
oppervlakte. Er kan onderscheid worden gemaakt in jaarrondbegrazing of seizoensbegrazing.
Bij jaarrondbegrazing begrazen de dieren zowel gedurende de zomer als de winter het
terrein. Bij een seizoensbegrazing wordt de vegetatie gedurende het groeiseizoen begraasd
waardoor de vegetatie kort de winter ingaat. Gezien de relatief beperkte oppervlakte van de
bermen van het Leopoldkanaal is seizoensbegrazing te verkiezen boven jaarrondbegrazing.
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Standbegrazing gebeurt langs het Leopoldkanaal momenteel op de middenberm vanaf
Strobrug tot de uitwatering te Zeebrugge. Er wordt begraasd met schapen, runderen,
jongvee, pony’s, paarden en ezels.
De begrazing van de bermen langs het Leopoldkanaal start momenteel veelal vroeg in het
groeiseizoen, soms reeds vanaf begin april. Hierdoor is de vegetatie dikwijls reeds kort
gegeten aan het begin van de zomer waardoor verschillende soorten niet kunnen bloeien of
zaad vormen. Het is wenselijk om te opteren voor een inschaardatum van begin juni. Op de
middenberm tussen Strobrug en Leestjesbrug is een inschaardatum van begin juli wenselijk
om de voorjaarssoort Gulden sleutelbloem kansen te geven.
De intensiteit van seizoensbegrazing moet zodanig zijn dat de vegetatie kort de winter
ingaat. Het bijvoederen van de begrazers is niet wenselijk vermits hierdoor extra
voedingsstoffen in het systeem terecht komen.
Bij steile taluds, met een hellingshoek van 1:3 of steiler, ontstaat er al snel schade aan de
vegetatie door het kapot trappen van de zode (Hazebroek & Sprangers, 2002). Het inzetten
van jongvee (tot 18 maanden oud) kan aan deze negatieve gevolgen gedeeltelijk verhelpen
(Vanallemeersch & Zwaenepoel, 1996). Bij langdurende regenperiodes is de zode extra
gevoelig aan betreding waardoor runderen schade kunnen toebrengen aan de bermvegetatie.
Terreinen met standbegrazing vertonen vaak een lagere bloemenrijkdom dan terreinen die
onder een maaibeheer vallen. In de aanvangsfase vereist standbegrazing ingrijpende
financiële en materiële middelen (plaatsen van afrastering en veeroosters, voorzien van
drinkwater). De kosten verbonden met het maaien, het afvoeren van het maaisel en de
verwerkingskosten voor compostering, zijn niet van toepassing bij begrazing. Op termijn is
begrazingsbeheer dan ook een goedkopere beheervorm.
In de literatuur (Vanallemeersch & Zwaenepoel, 1996; Hazebroek & Sprangers, 2002)
worden enkele cijfers gegeven over de dichtheden aan begrazers voor een extensieve
begrazing van kanaalbermen: 10-15 schapen, 3 jonge runderen of 1 GVE per ha gedurende
het gehele groeiseizoen. Een aanpassing van de dichtheden naargelang de voedselrijkdom
van de te begrazen berm dient echter proefondervindelijk te gebeuren.
Rondtrekkende schaapskudde
Een bijzondere vorm van extensieve begrazing kan gebeuren door middel van rondtrekkende
schaapskuddes geleid door een herder. Bij dergelijke begrazing vertrekt de kudde iedere dag
vanuit de schaapskooi of parkeerweide en keert er ’s avonds terug of trekt door naar een
andere parkeerweide. Een belangrijke eigenschap van deze begrazingsvorm is dat de
vegetatie binnen een zo kort mogelijke periode wordt afgegraasd gevolgd door een lange
tussenpauze zodat de vegetatie terug kan uitgroeien (Slabbaert et al., 2001).
Begrazing door schaapskuddes was tot de jaren ’80 een belangrijke beheervorm voor de
bermen van het Leopoldkanaal (foto 36-37) en omgeving (foto 106). Langs het kanaal
herinneren bepaalde percelen nog aan het gebruik als parkeerweide voor de schapen (foto
92). Van 2002 tot 2007 liep een schaapskudde tussen Oosthoekbrug en Sint-Jansbrug (foto
38-39).
Schaapskuddes worden ingezet voor het beheer van dijken in andere delen van het Schelde
estuarium. Zo zijn schaapskuddes actief in het Waasland, West Zeeuws-Vlaanderen
(driehoek tussen Breskens, Oostburg en Retranchement; www.duumpje.nl/schaapskudde) en
in het Zak van Zuid-Beveland (www.zeeuwseschaapskudde.nl/zak.html).

www.inbo.be

Verkennende ecologische gebiedsvisie voor het Leopoldkanaal en omgeving

179

Historisch-ecologisch onderzoek vermeldt dat de dijken vooral werden begraasd met
schaapskuddes van begin maart tot juli. Gedurende de oogst was er een rustperiode zodat
de vegetatie van de dijken konden bloeien en zaad vormen. Akkers werden in bepaalde delen
van het jaar met een schaapskudde begraasd. Zo werden wintergraanakkers in het voorjaar
begraasd om het gewas beter te laten uitlopen. In het najaar werden de stoppels
afgegraasd. In de winter was de schaapskudde op stal, op akkers of op weilanden. De
schapen werden ’s nachts op parkeerweiden of binnen verplaatsbare rasters (van zo’n 150200 m2) geplaatst. Dagelijks werd zo’n 10 uur met de kudde gegaan. Op ca. 20 ha dijk
werden 100-150 schapen beweid. Het schapenras dat traditioneel werd gebruikt was het
Vlaams kuddeschaap (Slabbaert et al., 2001; van den Berg, 2002; Jacobs, 2004).
In de hiernavolgende tekst worden enkele voordelen van het aanwenden van een
schaapskudde besproken t.o.v. standbegrazing.
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x

Begrazing met een schaapskudde zorgt voor een grotere afvoer van nutriënten dan
bij standbeweiding. Veel mest wordt namelijk gedeponeerd in de stal of in de
parkeerweide. In de literatuur staan cijfers vermeld dat 30 % tot 75 % van de totale
mesthoeveelheid overdag op de graasgronden terecht komt (Elbersen et al., 2003).
Ondanks de grote spreiding van deze cijfers geeft dit aan dat een belangrijk deel van
de nutriënten wordt afgevoerd. De ervaring van de herder is hierbij van cruciaal
belang.

x

Bij begrazing door een schaapskudde bepaalt de herder (meestal in samenspraak
met terreinbeheerder) welke gedeeltes worden begraasd in welke intensiteit en in
welke periode van het jaar. De herder stuurt dus in belangrijke mate het ontstaan en
de ontwikkeling van de graasgradiënten. De herder kan onder- en overbegrazing
voorkomen.

x

Voor herstelbeheer is een schaapskudde zeer geschikt omdat door piekbegrazing in
korte tijd veel biomassa (en nutriënten) kan worden afgegeten.

x

Door sturing van de graasdruk in de tijd is zaadvorming van vraatgevoelige soorten
mogelijk. Belangrijk hierbij is dat de periode tussen de begrazingsrondes voldoende
groot is zodat hergroei, bloei en zaadvorming mogelijk is.

x

Schaapskuddes hebben een belangrijke transportfunctie van zaden en bepaalde
ongewervelden (spinnen, slakken, bepaalde insecten) wat de uitwisseling van
soorten en genetisch materiaal tussen verschillende gebieden bevordert. Het
transport gebeurt via de mest, de hoeven en vooral via de lange vacht van de
schapen. Sommige zaden blijven kiemkrachtig of kiemen slechts na een verblijf in
het maag-darm stelsel. Andere plantensoorten hebben allerlei morfologische
aanpassingen ontwikkeld om het vastklitten aan de vacht te bevorderen
(bijvoorbeeld de vruchten van Gewone agrimonie). Rondtrekkende schaapskuddes
kunnen zodoende een bijdrage leveren aan ontsnippering.

x

Een schaapskudde bestaat hoofdzakelijk uit traditionele schapenrassen. Traditionele
schapenrassen zijn, in tegenstelling tot de productievere rassen, in staat om jaarrond
voldoende voedingsstoffen op te nemen van de schrale vegetatie. Bovendien hebben
traditionele rassen weinig moeilijkheden met het lammeren, bezitten ze goede
loopbenen en kunnen ze leven in kuddeverband (Slabbaert et al., 2001). Door het
gebruik van traditionele rassen wordt bovendien bijgedragen aan het behoud van
deze zeldzame rassen.
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x

Door het werken met schaapskuddes dienen geen rasters te worden aangebracht.
Rasters hebben een negatieve belevingswaarde voor recreanten (moeilijke
toegankelijkheid en weinig esthetische waarde) en vormen voor sommige diersoorten
een barrière.

x

Schaapskuddes vervullen vanuit cultuurhistorisch en recreatief oogpunt een
belangrijke rol.

x

Schaapskuddes kunnen gezien worden als een kostenefficiënt instrument voor het
beheer van dijken zeker in vergelijking met het maaien en afvoeren door
loonwerkers (Elbersen et al., 2003).

Met een schaapskudde zijn tevens nadelen verbonden.
x

Er zijn tal van elementen noodzakelijk voor de uitbouw van een schaapskudde: een
fulltime herder, het bezitten van een schaapskooi, herdershonden, parkeerweiden,
winterterreinen, wintervoer (Slabbaert et al., 2001).

x

Een schaapskudde is een zeer arbeidsintensief systeem. De kudde trekt best iedere
dag van de week 6-7 uren rond. Tevens dient tijd te gaan naar de verzorging van de
schapen (vooral gedurende de lammerperiode), het onderhoud van de gebouwen, de
administratie enzovoort.

x

De economische rendabiliteit ligt laag. Van een schaapskudde alleen kan een herder
moeilijk leven (Elbersen et al., 2003). Binnen een traditioneel systeem is er
nauwelijks ruimte voor optimalisering en rationalisering van de bedrijfsorganisatie.
Er moet nu eenmaal gewerkt worden met traditionele rassen die een lagere
reproductie hebben en minder vlees per lam opleveren.

x

De herders bezitten soms onvoldoende ecologische kennis wat knelpunten kan
opleveren bij het uitvoeren van het begrazingsplan.

Uitwisseling van schaapskuddes tussen verschillende deelgebieden van het Schelde
estuarium betekent een uitwisseling van genetisch materiaal en kan tevens zorgen voor het
herkoloniseren van plantensoorten die momenteel uit het Meetjeslands krekengebied zijn
verdwenen.
Enkele rassen die kunnen worden gebruikt voor de uitbouw van een schaapskudde langs het
Leopoldkanaal zijn: Houtlander, Vlaams (kudde)schaap, Mergellander of Suffolk (Slabbaert et
al., 2001).
Schokbegrazing
Een alternatieve vorm van standbeweiding is een periodieke begrazing afgewisseld met
perioden van rust om de vegetatie te laten herstellen en tot bloei en zaadvorming te laten
komen (roterende schokbegrazing). Dergelijk beheer kan worden bekomen door het
afgerasterd terrein in verschillende compartimenten te verdelen of via verplaatsbare
veerasters. Op deze wijze kunnen de begrazers in verschillende delen van de berm worden
geplaatst naargelang de behoefte. Begrazing gebeurt hier 2 tot 3 keer gedurende een
periode van 2-4 weken (tot alles is afgegeten) gevolgd door 4-8 weken rust (Vanallemeersch
& Zwaenepoel, 1996; Slabbaert et al., 2001). Een dergelijk schokbeheer benadert het best
de vroegere beheervorm van een rondtrekkende herder met schaapskudde.
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Een idee van de dichtheden kan teruggevonden worden in de literatuur (Vanallemeersch &
Zwaenepoel, 1996; Hazebroek & Sprangers, 2002): 35-40 schapen of 8-10 jonge runderen
per ha in 3 begrazingseenheden gedurende telkens 2-4 weken, onderbroken door 4-8 weken
rust. Een aanpassing van de dichtheden naargelang de voedselrijkdom van de te begrazen
berm dient echter proefondervindelijk te gebeuren.

3.5.1.5 Vervanging van de bomenrijen
Bij het vervangen van kaprijpe bomenrijen is het wenselijk te kiezen voor streekeigen
materiaal of oude populiervariëteiten. Boomsoorten die best in aanmerking komen zijn Es en
Zomereik. Er wordt voorgesteld om Zomereik aan te planten in de zandstreek, dus langs het
Leopoldkanaal tussen de Langewegbrug en Leestjesbrug (foto 33-34). Es is een boomsoort
die wordt aangeraden in polderstreken, dus tussen het Isabellagemaal en Langewegbrug en
tussen Leestjesbrug en de inkokering (foto 35). Enkele oude populiervariëteiten (serotinavariëteit, de marilandica-variëteit en de Blauwe van Exaarde) kunnen worden overwogen
vanuit cultuurhistorisch oogpunt (Zwaenepoel, 2002).
Het is wenselijk om de populieren langs de bermen van het Leopoldkanaal te vellen buiten
het vegetatieseizoen. De houtsnippers worden zoveel mogelijk verwijderd om verruiging van
de vegetatie tegen te gaan (foto 85). Om een waardevolle kruidvegetatie te beschermen
kunnen lokaal ijzeren werfplaten worden aangewend. Na het kappen van de bomen hoeven
de stronken niet noodzakelijk te worden uitgefreesd. Eénmalig afzetten van de uitlopers in
de zomer volstaat om de stronken te doen afsterven.
Het heraanplanten gebeurt best in maximaal 2 rijen per berm. Als plantafstand wordt
voorgesteld om minimaal 10 m te gebruiken. Door de bomen hoog op te snoeien wordt de
negatieve invloed (beschaduwing en voedselaanrijking) op de kruidvegetatie gereduceerd.
Vooral het Wilde marjolein – Vierzadige wikke bermtype zijn hiervoor gevoelig. Vandaar dat
een grotere plantafstand wenselijk is aan de zuidelijke oever tussen Stenenschuurbrug en
Langewegbrug. Bovendien zal hierdoor de beschaduwing van de zuid-geëxposeerde
noordelijke berm verminderen waardoor de groeiomstandigheden voor waardevolle fauna en
flora verhogen.
Uit historisch-ecologisch onderzoek blijkt dat de laanbomen vroeger hoog werden opgesnoeid
(Jacobs, 2004). Hierdoor wordt de beschaduwing van de kruidvegetatie tot een minimum
beperkt en verkleint de hoeveelheid bladstrooisel. Het is wenselijk om deze onderhoudsvorm
in de toekomst eveneens toe te passen.

3.5.1.6 Struwelen
Sommige bermen kennen een spontane ontwikkeling van struweel. De ecologisch meest
waardevolle struwelen langs het Leopoldkanaal zijn Eenstijlige meidoorn (foto 23),
Sleedoorn, verschillende soorten rozen, Gladde iep (foto 28-30) en Brem. Struwelen van
Gladde iep zijn zeldzaam in Vlaanderen. Het struweel van Gladde iep zal niet uitgroeien tot
bomen door de iepenziekte. Een continu verjonging gebeurt door wortelopslag.
Er worden een aantal prioritaire bermtrajecten langs het Leopoldkanaal voorgesteld omwille
van waardevolle struikvegetaties, zoals de water- en landzijde van de noordelijke berm
tussen Leestjes- en Molentjesbrug (figuur 15) en de water- en landzijde van de noordelijke
berm tussen Dudzele- en Ramskapellebrug (figuur 16).
Indien er geen problemen zijn voor de oevers, weggebruikers of aangelanden kunnen
houtige vegetaties best ongemoeid worden gelaten gezien hun ecologische en
landschappelijke waarde. Zoniet kan het beheer en onderhoud er in bestaan periodiek de
struiken gefaseerd af te zetten (cyclisch hakhoutbeheer).
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Het afzetten van de struwelen wordt best uitgevoerd buiten het broedseizoen. Houtsnippers
worden verwijderd omdat er anders teveel verruiging plaats vindt. Bij maaiwerken is het
belangrijk dat de stobben niet worden meegemaaid. Het afzetten van de struiken moet
zodanig gebeuren dat een gladde wond ontstaat zonder de stobben te veel te beschadigen.
Het aanwenden van bv. pneumatische knipscharen is niet gewenst.
In het groenbeheerplan (AWV, 2003) wordt voorgesteld om, bij de trajecten waar populieren
zullen worden geveld, alle struweel af te zetten korte tijd voor het kappen. Wegens de grote
kaalkap die hiermee gepaard gaat wordt voorgesteld om een dergelijk hakhoutbeheer te
beperken waarbij struwelen die niet hinderlijk zijn voor de machines worden gespaard.
Indien struwelen zijn aangetast door bacterievuur is het wenselijk de besmette planten terug
te snoeien tot het gezonde hout (snoeien tot zeker 30 cm onder de zichtbare aantasting).
Het snoeisel wordt best verbrand en het snoeimateriaal ontsmet (Roskams, 1993).

3.5.1.7

Aanleg van nieuwe dijken

Bij de aanleg van nieuwe dijken wordt best zoveel mogelijk streekeigen grond bewaard en
heringeschakeld. Zodoende blijft een deel van de zaadvoorraad behouden en kan kolonisatie
gemakkelijker gebeuren.
Inzaaien van (nieuwe) dijken met gebiedsvreemde zaadmengels betekent eigenlijk
floravervalsing en moet worden vermeden. Bij steile hellingen is het inzaaien soms
noodzakelijk om erosie tegen te gaan. De zaaidichtheid van de klassieke technieken (10-30
g/m2) zijn te hoog. Zaaidichtheden van 3 g/m2 zijn geschikter vermits dit een spontane
kieming en vestiging van andere soorten toelaat. Soorten met een lage productie, zoals
Gewoon struisgras en Gewoon reukgras zijn geschikt voor schrale bodems. Rood zwenkgras
(niet-uitlopende variant) en Veldbeemdgras zijn geschikt voor voedselrijkere bodems. Het
inzaaien met de klassieke graszaadsoort Engels raaigras moet worden vermeden. Een
alternatieve keuze vormt het inzaaien van Italiaans raaigras (de niet-winterharde vorm), een
soort met een brede ecologische amplitude, die na verloop van enkele jaren spontaan uit het
terrein verdwijnt en wordt vervangen door plantensoorten die zich ondertussen spontaan
hebben kunnen vestigen (Van Uytvanck & Decleer, 2004).
Dijken met, aan de teen, mogelijkheden voor oevervegetatie (door een flauw talud t.h.v. de
waterlijn) zijn waardevoller dan deze waar dit niet mogelijk is (Londo, 1997).

3.5.1.8

Maximaal behoud van de onverharde en half verharde jaagpaden

In Vlaanderen zijn onverharde en half verharde wegen schaars geworden doordat vele zijn
verdwenen gedurende de laatste decennia (Hermy & De Blust, 1997). Onverharde wegen
bezitten naast een landschappelijke waarde ook een grote ecologische waarde. De
onverharde of half verharde kruingedeeltes langs het Leopoldkanaal (foto 44-51) worden
best dan ook maximaal behouden.
Door variaties in bodemverdichting, betreding en waterhuishouding is een biotoop aanwezig
voor tal van organismen. Zo komen tal van plantensoorten uitsluitend of significant meer
voor langs onverharde wegen. Van de 37 wegbermtypes in Vlaanderen zijn er 19 het best
ontwikkeld langs onverharde wegen (Zwaenepoel, 1993). Het verharden van wegen heeft
tevens een invloed op de migratie van ongewervelde en kleine zoogdieren. Het kruisen van
verharde wegen wordt namelijk beperkt terwijl de longitudinale migratie erlangs wordt
gestimuleerd (Mader, 1984; Mader et al., 1990).
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Beschadiging aan het jaagpad door landbouwtransport kan worden gereduceerd door gebruik
te maken van “zachte” wegverhardingen. In het voorjaar van 1999 werd langs het
Leopoldkanaal door W&Z geëxperimenteerd met drie verschillende types van
wegverhardingen: steenslag met dolomiet, dolomiet op bestaande steenslag en gewapende
fundering (honingraatsysteem) met erboven grond. De beste resultaten werden genoteerd
bij het gebruik van een gewapende fundering. Hiervoor werd een fundering over de hele
breedte van het jaagpad aangelegd waarna het geheel best werd afgewerkt met de
uitgegraven streekeigen aarde en heringezaaid (Vandevoorde & Decleer, 2000). Ook het
vellen en verwijderen van populieren kan aanzienlijke schade geven aan onverharde
jaagpaden (foto 86).

3.5.2 Oeververdediging
Momenteel is op veel plaatsen langs het Leopoldkanaal een natuurlijke oever met een goed
ontwikkelde oevervegetatie aanwezig. Dergelijke oevers worden best zoveel mogelijk
behouden.
Plaatselijk optredende steile oeverafkalvingen zijn interessant als broedplaats voor IJsvogel
(foto 59) of Oeverzwaluw. Wanneer geen gevaar dreigt en wanneer ruimte voorhanden is
kan dit worden toegelaten. Een vooroever kan bescherming bieden tegen verdere inkalving.

3.5.3 Open water
Sleutelelement voor het herstel van een soortenrijke watergebonden gemeenschap is een
goede waterkwaliteit. Door een goede waterkwaliteit is een soortenrijke oever- en
watervegetatie mogelijk.
Het succes van het herstel van een natuurlijke vispopulatie in het Leopoldkanaal hangt af
van een goede waterkwaliteit, de aanwezigheid van geschikte paaiplaatsen en een open
verbinding met de toestromende waterlopen, kreken en de Noordzee. De
vismigratieknelpunten worden dan ook best weggewerkt door visvriendelijke alternatieven
(vispassages). Het vismigratieknelpunt aan de uitwatering te Zeebrugge en de stuw te SintLaureins worden best prioritair aangepakt.

3.5.4 Japanse duizendknoop en Grote waternavel
Het terugdringen of uitroeien van exoten vraagt een specifiek beheer per soort. Hieronder
worden enkele beheermaatregelen voorgesteld tegen Japanse duizendknoop en Grote
waternavel, soorten die opdoken langs het Leopoldkanaal (foto 87 en 88).
Japanse duizendknoop wordt niet teruggedrongen door een éénmalige maaibeurt in het
groeiseizoen. Dergelijk beheer kan zelfs zorgen voor een sterke zijdelingse uitbreiding van
het rhizoom (Beerling & Palmer, 1994). Seiger & Marchant (1997) vermelden, onder
laboratoriumomstandigheden, een uitputting van de rhizomen vanaf 4 maaibeurten per
groeiseizoen. Om populaties uit te roeien is, minstens, een maandelijkse maaibeurt tijdens
het groeiseizoen vereist en dit gedurende verschillende opeenvolgende jaren (McHugh, 2006;
Bond et al., 2006). Het maaisel dient grondig te worden verwijderd vermits nieuwe planten
kunnen groeien uit stengelfragmenten.
Het bedekken van de populatie met geotextiel of zwarte plastic is een andere methode om
de soort terug te dringen. Door lichtgebrek zal de populatie afsterven. De methode kan
toegepast worden nadat de planten werden gemaaid om de grootste groei af te remmen. Het
geotextiel of de plastic moet minstens 2 m voorbij de buitenste stengels van de populatie
worden geplaatst (McHugh, 2006).
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Door begrazing kan Japanse duizendknoop in toom worden gehouden maar niet worden
vernietigd. Jonge scheuten blijken immers zeer gegeerd te zijn bij runderen, paarden,
schapen… (Bond et al., 2006). Momenteel is de biologische controle van Japanse
duizendknoop nog te weinig bestudeerd en toegepast. Mogelijks aan te wenden organismen
vormen insecten en roestzwammen (Bond et al., 2006).
Het bestrijden van Grote waternavel vereist een mechanische en/of manuele verwijdering.
Het is belangrijk dat alle plantenmateriaal wordt weggehaald. Om de verspreiding van de
plant te voorkomen is het gebruik van bv. drijfschermen noodzakelijk (EPPO, 2006;
Newmann, 2006). Voor een efficiënte bestrijding is nazorg noodzakelijk waarbij het
raadzaam is om een 3-wekelijkse controle in te bouwen (Aminal afdeling Water, 2006).
Wanneer deze maatregelen niet worden genomen kan de mechanische controle net zorgen
voor een verdere en ruimere verspreiding van Grote waternavel (Ruiz-Avila & Klemm, 1996).
Een intensieve manuele verwijdering van de planten na een mechanische maaibeurt lijkt de
beste manier om Grote waternavel onder controle te krijgen (Kelly, 2006; Newmann, 2006).
Biologische controle van Grote waternavel is tot nu nog niet beschreven en te weinig
onderzocht (EPPO, 2006). Mogelijks zal een reductie van de nutriënten in de wateren leiden
tot een geringere vestiging en groei van Grote waternavel waardoor het invasief gedrag
wordt onderdrukt (Ruiz-Avila & Klemm, 1996).
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3.6

Natuurontwikkelingsmogelijkheden, inrichtings- en
beheermaatregelen omgevend gebied

3.6.1 Voorgestelde natuurontwikkelingsscenario’s
3.6.1.1

Inleiding

De natuurontwikkelingsscenario’s tasten een aantal mogelijkheden voor natuurontwikkeling
af, waarbij tegemoet gekomen wordt aan de geformuleerde streefdoelen voor natuur, binnen
de gestelde randvoorwaarden. De scenario’s vertrekken vanuit een globale visie op het
volledige studiegebied (via historische, huidige en potentiële analyse), de principes van
integraal waterbeheer en het streven naar een duurzame en met andere functies
geïntegreerde natuurontwikkeling.
Vertrekkende van de algemene doelstellingen (3.1), het natuurstreefbeeld (3.3) en de harde
randvoorwaarden (3.2) zijn twee scenario’s uitgewerkt voor het studiegebied, elk met een
verschillend ambitieniveau voor natuurontwikkeling. Het minimaal scenario streeft naar de
minimaal gewenste natuurkwaliteit voor herstel en opwaardering van de verschillende
ecotopen. Het optimaal scenario streeft naar het herstel van natuurlijke processen en een
hogere graad van spontane ontwikkeling.
De voorgestelde scenario’s dienen niet louter als een “vast concept” te worden gehanteerd
maar zijn wel richtinggevend. Elk van deze scenario’s kan over kleinere oppervlakten of in
gewijzigde vorm uitgewerkt worden, zonder dat het streefbeeld fundamenteel aangetast
wordt. Daarnaast zijn de 2 scenario’s ook als gefaseerde ontwikkeling in de tijd te
interpreteren dus als korte en lange termijnvisie.
Ieder scenario vereist een aantal maatregelen die nodig zijn om het streefbeeld te
verwezenlijken. Met het oog op eventuele uitvoering zullen deze scenario’s nog op een meer
gedetailleerd schaalniveau moeten worden uitgewerkt. Het is aangewezen vooraf een
toetsing uit te voeren van de mogelijke hydrologische, hydrodynamische en
maatschappelijke consequenties.

3.6.1.2 De voorgestelde scenario’s
Het voorgesteld minimaal scenario is weergegeven op kaart 28. Bufferzones van 20 m (De
Rycke & Defoort, 1998) worden voorgesteld rond de kreken. Enkele opgevulde kreken, zoals
een gedeelte van de Vrouwkeshoekkreek (foto 4), of kreekuitlopers worden zoveel mogelijk
terug hersteld.
Voor ecologisch waardevolle graslanden of de potentierijke gebieden worden halfnatuurlijke
graslanden nagestreefd. Deze gebieden zijn de Oesterput, graslanden aan de Spletkreek,
graslanden net ten noorden van het Leopoldkanaal tussen Stenenschuur- en Oesterputbrug,
graslanden aan de Noorddijk, karreveld Braamdijk, Roste Muis, enkele graslanden rond de
Boerekreek, Bentillekreek en Roeselarekreek, Oude Haantjesgatpolder, graslanden
Meikeshoekpolder, graslanden aan Draaiput, grasland t.h.v. Konduitput, Romboutswerve,
Habitatrichtlijngebied aan de Zijdelingse Vaart en de Kleiputten van Heist.
Een streven naar soortenrijk grasland wordt voorgesteld in verschillende graslandcomplexen
in het West-Vlaams deel van het studiegebied en voor enkele gebieden in het Meesjesland.
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Het voorgesteld optimaal scenario is aangegeven in kaart 29. In vergelijking met het
minimaal scenario worden halfnatuurlijke graslanden lokaal versterkt, zoals ter hoogte van
de Kleiputten van Heist, Romboutswerve en de karrevelden aan de Braamdijk en de
Mariapolderdijk. In het Meetjeslands krekengebied worden bijkomende gebieden aangeduid
met een streven naar soortenrijk grasland. Dikwijls omvatten dit zones gelegen tussen
waardevolle gebieden om logische gehelen na te streven, zoals het gebied tussen de
Spletkreek en het Leopoldkanaal, tussen de Braamdijk en het Leopoldkanaal, de
Meikeshoekpolder, gebied rond de Oostpolderkreek en rond de Roeselarekreek en in de Oude
Haantjespolder. Bovendien wordt voorgesteld om enkele vroegere kreekgeulen, zoals een
uitloper aan de Riethul en ten oosten van de Vrouwkeshoekkreek, te accentueren door
soortenrijke graslanden.
In het West-Vlaams deel van het studiegebied zijn bij het optimale scenario bijkomende
gebieden aangeduid waar soortenrijke graslanden worden nagestreefd om te komen tot
logische complexen.
De verschillende dijken in het studiegebied worden zowel in het minimaal als optimaal
scenario behouden en geaccentueerd waarbij enkele afgegraven trajecten best worden
hersteld. Rond de belangrijkste waterlopen worden, in beide scenario’s, bufferzones van
grasland voorgesteld. Hierdoor kunnen deze waterlopen optimaal dienst doen als corridors in
de natte sfeer voor tal van organismen. Moeras wordt lokaal in beide scenario’s nagestreefd
rond de kreken en in de Kleiputten van Heist. Aan het Paddepoelenbos is in beide scenario’s
voorgesteld om de akker gelegen tussen de twee bosuitlopers om te vormen tot bos.
De grootste oppervlakte is, zowel in het minimaal als optimaal scenario, cultuurland
(voornamelijk landbouwgebied en urbane zones). Dit zijn gebieden waar de kansen voor
natuurontwikkeling beperkt zijn en waar de natuurwaarden enkel aanwezig zijn binnen
andere functievoorzieningen.

3.6.2 Aanbevelingen voor enkele belangrijke ecotopen
3.6.2.1 Kreken
Visie
Het streefbeeld is het ontwikkelen van kreken met een goede waterkwaliteit, een rijke
watervegetatie en brede oeverzones met actieve verlandingsprocessen. De kreken vormen
een broedgebied en een belangrijk overwinteringsgebied voor diverse water- en oevervogels.
Het is wenselijk om enkele opgehoogde of opgevulde zones te herstellen naar de
oorspronkelijke toestand.
De uitlopers van verschillende kreken (Vrouwkeshoekkreek, Blokkreek, Hollandersgatkreek)
fungeren als corridor, onder meer naar gebieden die van belang zijn in het Zeeuwse
natuurbeleid (provincie Zeeland, 2001).
Natuurpotentie en belangrijkste maatregelen
x

Het herstel van helder water met een soortenrijke watervegetatie en daarbijhorende
waterfauna wordt beoogd. Belangrijke randvoorwaarde is een goede water- en
waterbodemkwaliteit. Noodzakelijke maatregelen zijn o.a. het verhinderen van de
aanvoer van verontreinigd en sterk met nutriënten aangerijkt water, (éénmalige)
slibruiming voor herstel van de waterbodem en een biomanipulatie van de visfauna
met het oog op een natuurlijk visbestand.
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x

Er wordt voorgesteld om bufferzones van 20 m te voorzien, zoals aangegeven in De
Rycke & Defoort (1998) en Beenhakker et al. (1997). Bufferzones verhinderen een
directe mest- en pesticidenafvloei en zorgen dus ook voor een verminderende afvoer
van nutriënten naar de kreken. Door een bufferzone kan de oevervegetatie zich terug
ontwikkelen. De zuiverende werking van de oevervegetatie betekent bovendien een
extra behoud of verbetering van de waterkwaliteit.

x

Oevervegetaties worden opnieuw hersteld door het instellen van een goede
waterkwaliteit, ecologische waterpeilen en bufferzones. Belangrijke natuurtypes die
in dit verband worden nagestreefd zijn drijftillen, pluimzeggegemeenschappen,
rietvegetaties en wilgenstruwelen. Het in stand houden van de specifieke vegetaties
van drijftillen vereist soms een manuele wintermaaibeurt (foto 107).

x

Het opmaken van herstelplannen voor kreken of kreekuitlopers die zijn opgevuld.
Voorbereidend onderzoek omvat o.a. het nagaan van de hoeveelheid en aard van het
stortmateriaal, de verontreinigingsgraad en effecten naar de omgeving en een
kostenraming voor sanering en herstel in de oorspronkelijke toestand.

x

Op korte termijn kan het heropmeten van de kadastrale percelen de oorspronkelijke
begrenzing van de oeverzones vastleggen.

x

Het is wenselijk om populieren die voorkomen in de oeverzone of in de rietlanden
van kreken te verwijderen, zoniet degradeert en verruigt de oevervegetatie. Uit
landschappelijke overwegingen kan een bomenrij worden heraangeplant iets verder
van de kreek in de bufferzone. Hierbij heeft Es een voorkeur. Uit cultuurhistorisch
oogpunt kunnen oude populiervariëteiten (serotina-variëteit, marilandica-variëteit of
Blauwe van Exaarde; Zwaenepoel, 2002) worden overwogen.

x

Het is wenselijk om eventuele tuininfrastructuur te verwijderen, de aangeplante
exoten te kappen en indien nodig de oever te herprofileren. Voorafgaand aan een
herprofilering moet worden nagegaan indien ecologisch waardevolle ecotopen of
belangrijke geomorfologische waarden het traject doorkruisen. Zo is het wenselijk
om soortenrijke historische graslanden of natuurlijke steilranden van voormalige
kreekgeulen te behouden.

x

De grote concentratie aan hoogstamboomgaarden (bv. Boerekreek; foto 111) of
knotbomen (Bentillekreek) worden best behouden en zelfs versterkt.

3.6.2.2 Graslanden
Visie
Het streefbeeld is het behoud en herstel van soorten- en reliëfrijke graslanden waarbij
typische levensgemeenschappen ontstaan bij de verschillende gradiënten (droog-nat; zoetzout). De graslanden vormen tevens een broedgebied voor diverse weidevogels en een
belangrijk overwinteringsgebied voor tal van vogelsoorten.
Natuurpotenties en belangrijkste maatregelen
x
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Door een (lokaal) ecologisch waterpeil en een vrij extensief grondgebruik kunnen
soortenrijke graslanden ontstaan of in stand gehouden worden. Lokaal is het
wenselijk dat akkers omgezet worden naar graslanden zodat logische gehelen
worden gevormd of om als buffer te fungeren.
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x

De natuurpotentie is afhankelijk van de abiotische condities en van het beheer.
Zonder winterse overstromingen ontwikkelen zich veelal kamgraslanden onder
extensieve begrazing of glanshaverhooilanden bij een maaibeheer. Indien winterse
inundaties optreden kunnen zilverschoongraslanden ontstaan. Wanneer zilte
omstandigheden voorkomen zullen zilte graslanden ontstaan. Grote aandacht dient
te gaan naar graslanden waar diverse gradiënten (bv. in bodem of reliëf) aanwezig
zijn vermits hierdoor verschillende levensgemeenschappen kunnen ontstaan.

x

Plaatselijk werden in het verleden laag gelegen graslanden opgehoogd (foto 132).
Een herstel naar de oorspronkelijke toestand is wenselijk.

x

Bij graslanden gelegen in voormalige kreekgeulen wordt de steilrand (foto 91 en
100) behouden en geaccentueerd. Tevens kunnen langs dergelijke steilranden
levensgemeenschappen typisch voor een nat-droog gradiënt ontstaan.

x

Waterlopen die graslanden doorkruisen hebben een goede waterkwaliteit zodat er
geen nutriëntenaanvoer gebeurt tijdens overstromingen.

x

De aanwezige kleine landschapselementen (voornamelijk knotbomen en
veedrinkpoelen, foto 105) worden best behouden of versterkt.

3.6.2.3 Dijken
Visie
Het streefbeeld is een mozaïek van warmteminnende en kalkindicerende kruid- en
struikvegetaties (foto 97-98) en lokaal bosvegetatie. Dijken herbergen waardevolle ecotopen
en dienen als een vluchtplaats en verbindingsweg in de droge sfeer voor tal van organismen
die niet in het aangrenzend agrarisch landschap kunnen overleven.
Natuurpotentie en belangrijkste maatregelen
x

De kenmerkende dijkvegetaties krijgen vooral kansen door een extensieve
begrazing. Begrazing via een schaapskudde geniet de voorkeur wegens de grotere
verbreiding van zaden en een aantal ongewervelden en door de aanzienlijke
nutriëntenverwijdering. Indien begrazing door een schaapskudde niet mogelijk blijkt
is een schokbegrazing met schapen raadzaam. Hiervoor wordt de dijk best
ingerasterd en in verschillende compartimenten verdeeld of wordt gewerkt met
verplaatsbare rasters.

x

De Canadapopulieren worden best lokaal vervangen door Es of oude
populiervariëteiten (serotina-variëteit, marilandica-variëteit of de Blauwe van
Exaarde). De beschaduwing van zuidtaluds van dijken wordt zoveel mogelijk
vermeden. Het is dus aangewezen om (populier)aanplantingen aan de voet van
zuidtaluds te beperken.

x

Het is wenselijk om afgegraven dijken terug te reconstrueren (zie kaarten 28a en
29a). De grondspecie die hiervoor wordt gebruikt is streekeigen. Dergelijke bodem
benadert het best de oorspronkelijke bodemtextuur en kalkgehalte. Een eerder lichte
(zandige) bodem met een hoog kalkgehalte (eventueel af te leiden aan de
hoeveelheid schelpen) geniet de voorkeur (Vandevoorde et al., 2000). De grond kan
bv. afkomstig zijn van de vrij gekomen grond bij het herprofileren van waterlopen,
zoals werd toegepast bij het “krekenverbindingsproject” waar de
Pennemanspolderdijk werd hersteld met grondspecie afkomstig van het herprofileren
van de Zwartesluisbeek.
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x

Bij het aanleggen van een dijk is het wenselijk rekening te houden met het
oorspronkelijk hiel-teen profiel. Hiermee wordt bedoeld dat de dijk een steile,
landwaarts gelegen zijde heeft en een minder steile zijde die zeewaarts is gelegen
(Vandevoorde et al., 2000; Jacobs, 2004).

x

In Oost-Vlaanderen is er nood aan een dijkbeheerplan zoals is opgesteld voor de
Zwinstreek in West-Vlaanderen (Econnection, 2003). Een dergelijk dijkenplan
inventariseert de natuurwaarden en formuleert beheervoorstellen en prioriteiten. De
fytosociologische studie over de Meetjeslandse dijken van van den Berg (2002) bevat
belangrijke basisinformatie hiervoor.

3.6.2.4 Paddepoelenbos en omgeving
Visie
Het streefbeeld is een mozaïek van open en bosgebied waarbij op de overgang een mantelzoomvegetatie kan ontwikkelen.
Natuurpotentie en belangrijkste maatregelen
x

Het is wenselijk om de aangeplante exoten te kappen zodat de oorspronkelijke
soortensamenstelling optimale kansen krijgt.

x

De ontwikkeling van een mantel-zoomvegetatie op de overgang van bos naar open
gebied is wenselijk. Een mantelvegetatie is een struikvegetatie aansluitend op de
bomen van het bos. Een zoomvegetatie is opgebouwd uit hoge, meerjarige kruiden.
Mantel- en zoomvegetaties zijn interessante ecotopen voor verschillende vogel- en
insectensoorten en vormen bovendien een buffer. Verder kunnen mantel- en
zoomvegetaties bijdragen tot het microklimaat in het bos.

x

Rond het Paddepoelenbos kan worden uitgekeken naar mogelijkheden voor
bosuitbreiding. Vooral de akker gelegen tussen de twee bosuitlopers komt hiervoor in
aanmerking.

3.6.2.5 Resterend gebied
Visie
Wegens de heterogeniteit kan enkel een algemene visie voor het resterend gebied worden
aangegeven. Acties voor het behouden van de natuurwaarden zijn wenselijk in functie van
de zorgplicht en het streven naar een basiskwaliteit. Het behoud en herstel van kleine
landschapselementen en het respecteren van het hydrografisch netwerk vormen hiervoor
belangrijke peilers.
Natuurpotenties en belangrijkste maatregelen
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x

De kleine landschapselementen worden behouden of hersteld. Een duurzaam beheer
van deze landschapselementen zal de ecologische waarden ervan verhogen.

x

De karrevelden aan de Braamdijk en de Mariapolderdijk zijn bijzondere kleine
landschapselementen met erfgoedwaarde waar soortenrijke natte graslanden en
lokaal rietvegetaties zijn na te streven.

x

Het inrichten van bufferzones langs waterlopen samen met een duurzaam beheer en
onderhoud zal voor een grotere ecologische waarde zorgen. Bij enkele waterlopen
kan een herprofilering worden overwogen.
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x

Een iets extensievere landbouwvoering biedt mogelijkheden voor soortenrijkere
graslanden, niet-bewerkte zones (bv. akkerranden) en allerlei kleine
landschapselementen. Het beleid kan hierop inspelen door het afsluiten van
beheerovereenkomsten.

3.6.3 Praktische beschouwingen bij de beheermaatregelen
3.6.3.1 Beheer van graslanden
Bepaalde graslandtypes worden in stand gehouden of ontstaan bij een maaibeheer. Met
maaien wordt het wegnemen van de bovengrondse vegetatie bedoeld. Bij een natuurgericht
maaibeheer wordt het maaisel grondig verwijderd en treedt er geen bemesting op. Door een
maaibeheer worden soorten die grote hoeveelheden biomassa produceren benadeeld in het
voordeel van minder productieve soorten. Een zorgvuldig uitgevoerd maaibeheer leidt tot
een geleidelijke verarming van de bodem. Hierdoor zorgt een natuurvriendelijk maaibeheer
op termijn voor soortenrijke vegetaties (Oomes, 1988).
Het maaischema (maaifrequentie en -tijdstip) dient te worden afgesteld op de aanwezige
vegetatie. Op voedselrijke gronden wordt best twee maal per jaar gemaaid. Wanneer de
productie van het grasland is teruggebracht kan worden overgeschakeld naar één maaibeurt
per jaar. Op schrale gronden is één maaibeurt per jaar omstreeks eind september soms al
voldoende (Zwaenepoel, 2000a). Voor specifieke doelsoorten kan de maaidatum worden
afgestemd op het tijdstip van zaadvorming.
Andere types halfnatuurlijke graslanden ontwikkelen optimaal onder een extensief
begrazingsbeheer. Begrazing betekent het kort houden van een vegetatie door herbivoren.
Een extensieve begrazing houdt in dat lage veedichtheden worden aangewend zonder
bemesting, zonder gebruik van pesticiden en zonder het scheuren van het grasland.
Extensieve begrazing leidt tot een grote structuurdifferentiatie via een mozaïek van lage,
sterk begraasde delen, ruigtes en struwelen. Onder invloed van begrazing en mestdepositie
ontstaan in het terrein waardevolle gradiënten van voedselarme naar voedselrijkere milieus.
Naargelang het natuurtype kunnen andere grazers worden ingezet. Runderen zijn het meest
allround en geschikt voor relatief voedselrijke tot voedselarme, vochtige tot droge
graslanden. Schapen en paarden worden best ingezet in drogere en doorgaans
voedselarmere condities. In het algemeen verdienen winterharde en zelfredzame rassen
(vaak oude cultuurrassen) steeds de voorkeur. Op productie geselecteerde rassen zijn
meestal niet erg winterhard. Ze leggen geen vetreserves aan waardoor ze ’s winters moeten
worden bijgevoederd. Bovendien vereisen ze menselijke tussenkomst bij voortplanting en
geboortes en zijn ze vaak kieskeurig qua voeding (Claus & Janssens, 1994).
De keuze tussen maaien of begrazen gebeurt best op basis van verschillende overwegingen:
x

de actueel voorkomende vegetatie,

x

het streefbeeld (tabel 31),

x

het beheer in het recent verleden,

x

de vorming van logische beheerblokken,

x

de praktische organisatie.
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Tabel 31

De belangrijkste na te streven graslandtypes in het studiegebied samen met de aangewezen beheervorm
(Zwaenepoel et al., 2002).

Graslandtype

Wenselijk beheer

kamgraslanden

extensieve begrazing

zilverschoongraslanden

extensieve begrazing

glanshavergraslanden

maaibeheer

zilte graslanden

extensieve begrazing

dotterbloemgraslanden

maaibeheer

grote vossenstaartgraslanden

maaibeheer

gewoon struisgras-graslanden

extensieve begrazing

dwerghavergraslanden

extensieve begrazing

3.6.3.2 Beheer van rietvegetaties
Rietvegetaties worden minder vitaal en verruigen door eutrofiëring en/of waterpeildaling in
combinatie met nietsdoen-beheer. Door verruiging gebeurt strooiselopstapeling waardoor de
standplaats steeds droger wordt en de rietvegetaties steeds minder vitaal worden. Op
termijn verdwijnen oeverplanten en zullen echte ruigtesoorten zoals Grote brandnetel,
Haagwinde en Hennegras steeds meer op de voorgrond treden (Vandenbussche et al.,
2002b).
Voor een herstel van rietvegetaties is het herstel van een gepaste waterhuishouding
noodzakelijk. Het meest aangewezen inwendig beheer voor rietvegetaties is wintermaaien
met verwijderen van de strooisellaag (foto 103). Hierdoor kan een verruigde en
gedegradeerde rietvegetatie worden omgevormd in vegetaties gekenmerkt door een goede,
dichte en vitale rietgroei (Vandenbussche et al., 2002b).
Het is wenselijk om rietvegetaties te maaien volgens een rotatiesysteem waarbij de rietkraag
ingedeeld wordt in vakken die om de paar jaar worden gemaaid (Claus & Janssens, 1994).
Riet heeft immers een belangrijke faunistische waarde. Overjarig Riet in het voorjaar is
noodzakelijk voor de meeste broedvogels van rietlanden. Tevens bieden rietstengels een
schuil- en overwinteringsplaats voor allerlei fauna.
Wanneer voldoende ruimte voorhanden is om het rietland in de richting van open water te
laten uitbreiden, wordt het natuurlijk verlandingsproces best toegelaten. Er ontstaat dan een
zeer waardevolle opeenvolging van verlandingsstadia.

3.6.3.3 Beheer van ruigtes
Ruigtes vereisen een incidenteel maaibeheer of een zeer extensief begrazingsbeheer om te
verhinderen dat struwelen al te sterk gaan ontwikkelen (Janssens & Claus, 1996).
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3.6.3.4 Beheer van waterlopen
Het maaien van de onderwatervegetatie (schonen) kan voor sommige waterlopen
worden overwogen. Schonen kan een averechts effect hebben doordat drijfbladplanten
(Witte waterlelie, Gele plomp) kunnen worden weggehaald ten voordele van
stroombelemmerende woekerplanten (kroossoorten, Smalle waterpest). Wanneer in de
zomer en te frequent wordt geschoond blijven enkel de woekerende soorten over. Enkele
praktische richtlijnen bij het schonen zijn (Claus & Janssens, 1994; van Strien & van den
Hengel, 2000; Spielmann & Broodbakker, 2001; Unie van Waterschappen, 2006):
x

Niet meer dan 1 maal per jaar schonen. Het schonen dient niet vaker te worden
gedaan dan nodig en wordt best beperkt. Wanneer waterlopen overgedimensioneerd
zijn kan het schonen sterk worden beperkt.

x

Het schonen dient bij voorkeur te gebeuren in het najaar. In het voorjaar en de
zomer worden vegetatieve woekeraars te sterk bevorderd terwijl andere
plantensoorten een te grote schade oplopen en wordt bovendien de voortplanting
van dieren te sterk gehinderd. Schonen in de winter verstoort dan weer de
overwinterende dieren.

x

Het schonen gebeurt best met een maaikorf. Belangrijk is dat de messen zo worden
afgesteld dat de planten op ongeveer 10 cm boven de bodem worden afgeknipt en
dat het talud wordt ontzien. Op die manier blijven de wortels van de planten
behouden en wordt de waterbodem niet meegeschept. Het aanwenden van een kraan
met een slootbak dient best te worden vermeden wegens het uittrekken van de
planten en het omwoelen van de waterbodem.

x

Door telkens zo’n 10-25% van de watervegetatie te handhaven, elke keer een ander
deel (gefaseerd), worden populaties van allerlei planten en dieren behouden en kan
kolonisatie van geschoonde delen gemakkelijker gebeuren.

x

Het schoningsmateriaal dient uit de waterloop te worden gehaald en afgevoerd,
anders treedt verrotting op en ontstaan zuurstofloosheid in het water.

In waterlopen kan een dikke sliblaag ontstaan waarbij het soms noodzakelijk wordt om te
baggeren. Een dikke sliblaag zorgt in de waterkolom immers voor een grotere hoeveelheid
voedingsstoffen en het onttrekken van zuurstof door het afbreken van organisch materiaal.
Enkele praktische richtlijnen voor het baggeren zijn (Claus & Janssens, 1994; van Strien &
van den Hengel, 2000; Spielmann & Broodbakker, 2001; Unie van Waterschappen, 2006):
x

De ecologisch beste periode om te baggeren is september-oktober.

x

Best wordt 10-25% van de waterbodem ongemoeid gelaten, door bv. de zuigmond
midden in de waterloop te plaatsen kan de waterbodem aan de rand worden ontzien.

x

Het baggermateriaal mag niet op de oever worden gedeponeerd of op waardevolle
graslanden.

Voor drassige oevers kan het gewicht van de machines een probleem vormen doordat de
oever stuk wordt gereden of spoorvorming ontstaat. In bestekken kunnen bepalingen worden
opgelegd voor de gronddruk. Als richtcijfer voor een aanvaardbare gronddruk kan 2 kg/cm2
gehanteerd worden (Claus & Janssens, 1994).
Voor sommige waterlopen, bv. de kleine waterlopen (grachten) of waterlopen die werden
overgedimensioneerd, kan het schonen en baggeren sterk worden beperkt. Op die manier
kan een diverse oever- en watervegetatie ontstaan en kan een stroom-kuilenpatronen
ontwikkelen.
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Het maaien van de taluds valt onder de voorschriften van het bermbesluit: maximaal 2
maal per jaar met afvoer van het maaisel binnen de 10 dagen. Het afbranden van de
oevervegetatie is af te raden doordat veel voedingsstoffen op de oever achter blijven en veel
dieren worden gedood. Rietvegetaties vereisen best een wintermaaibeurt. Voor fauna (bv.
rietvogels) is het van belang om zo’n 10 % van de oevervegetatie niet te maaien (Claus &
Janssens, 1994).

3.6.3.5 Beheer van bosuitbreidingsgebieden en bossen
Gronden waar wordt gestreefd naar bosuitbreiding krijgen een nietsdoen-beheer of een zeer
extensieve begrazing. Graslanden, akkers, moerasvegetaties en ruigtes zullen bij een
nietsdoen-beheer of zeer extensieve begrazing spontaan evolueren naar de climaxvegetatie
(alluviale en mesofiele bossen). De snelheid van een spontane verbossing is sterk afhankelijk
van de aanwezigheid van zaadbronnen in de buurt, de aanwezigheid van geschikte
kiemingsplaatsen en de vegetatiestructuur.
Spontane verbossing is mogelijk onder extensieve begrazing. De maximale graasdruk om
verbossing toe te laten is 0,3 GVE/ha voor graslanden en 0,4 GVE/ha voor akkers. Op akkers
verloopt de bosontwikkeling snel en vaak massaal (Boswilg en Ruwe berk). In graslanden
verloopt bosontwikkeling traag en zijn er beschermende vegetatiestructuren
(braamstruwelen, doornige struiken) nodig om jonge bomen te laten overleven en
uitgroeien. Tijdelijk dieren weghouden uit het gebied kan bosontwikkeling op gang brengen
(Van Uytvanck & Decleer, 2006).
De meeste bostypes hoeven geen beheer tenzij er wordt geopteerd voor een kleinschalig
middelhout- of hakhoutbeheer. Om exoten te verwijderen of te beperken kan selectief
gekapt of geringd (ringvormig verwijderen van de schors waardoor de sapstroom niet meer
kan gebeuren) worden. De aanwezigheid van dood hout geeft bovendien een ecologische
meerwaarde. Eventueel is seizoensbegrazing mogelijk bij lage dichtheden in combinatie met
aangrenzende open schrale terreinen. Natte en kwetsbare bostypes zijn ongeschikt voor
begrazing.

3.6.3.6 Beheer van kleine landschapselementen
x

wegbermen

Het beheer van de wegbermen dient te gebeuren volgens het bermbesluit. Een
bermbeheerplan kan de frequentie en het optimaal tijdstip van de maaibeurten aangeven.
Voor fauna is het interessant dat een strook van de bermen niet jaarlijks of nooit wordt
gemaaid en er structuurvariatie wordt behouden (bv. af en toe braamstruweel, opslag van
bepaalde struiken).
x

trage wegen

Er wordt gestreefd naar het maximaal behoud van onverharde wegen. Te veel en te diepe
putten resulteren echter in een verschuiving van het rijspoor en vernietiging van aanpalende
bermen, waardoor het beter is af en toe de putten op milieu- en landschapsvriendelijke
manier op te vullen. Gebruik bij voorkeur gebiedseigen minerale grond. Het veel gebruikte
dolomiet (kalkgesteente) is niet aan te bevelen bij zure gronden. Indien verharding over de
volledige breedte van de weg noodzakelijk is wordt bij voorkeur half-verharding gebruikt.
Kunststofwebmatten gevuld met lokale grond bieden een grote draagkracht voor zware
landbouwmachines waarbij het natuurlijk uitzicht wordt behouden.
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Vergroot de breedte van de berm bij een trage weg door in het aangrenzende
landbouwgebied een beheerovereenkomst (voor perceelrandenbeheer of voor aanplant van
houtkanten/hagen) af te sluiten. Herstel “missing links” om langere, aaneengesloten trage
wegen te verkrijgen (Decleer, 2005).
x

dijken

Een natuurvriendelijk beheer van dijken gebeurt door maaien of extensieve begrazing.
Struwelen worden best toegelaten op de dijken zodat een mozaïek van kruid- en
struikvegetatie ontstaat.
In de Zwinstreek werd een dijkenplan opgesteld, in opdracht van de provincie WestVlaanderen. Het dijkenplan noteert per dijk de cultuurhistorische en ecologische waarden,
een of meerdere natuurstreefbeelden en de aangewezen beheermaatregelen. Bovendien
worden de prioriteiten aangegeven (Econnection, 2003).
Ondanks de hoge densiteit van dijken in het Meetjeslands krekengebied met belangrijke
ecologisch waarden bestaat in dit gebied geen dijkenplan. Het opstellen van een dijkenplan
kan een eerste aanzet geven tot het behoud, herstellen en natuurvriendelijk beheren van
deze kleine landschapselementen. Een informatiebron kan de studie van van den berg
(2002) vormen. Dit afstudeerwerk van de Universiteit Wageningen is een fytosociologische
studie van de dijken in het Meetjeslands krekengebied. Tevens werden enkele
beheervoorstellen gedaan en werden de prioritair te beschermen dijken opgelijst.
x

veedrinkpoelen

Natuurlijke verlandingsprocessen zorgen ervoor dat de hoeveelheid open water van een poel
na verloop van tijd afneemt. Afhankelijk van de verlandingssnelheid wordt de poel best met
een bepaalde frequentie terug open gemaakt. Het uitdiepen van een poel wordt preferentieel
uitgevoerd tussen september en oktober. Het voortplantingsseizoen van de meeste dieren is
dan voorbij, amfibieën zijn nog actief genoeg om een andere plek te zoeken en de
waterplanten hebben zaden gevormd. Indien de poel voldoende groot is kan worden
geopteerd om het uitdiepen te spreiden over meerdere jaren (gefaseerd). Dieren kunnen
zodoende naar niet-verstoorde delen vluchten en herkolonisatie verloopt vlotter (Hermy & De
Blust, 1997).
Bij het onderhoud van de poel is aandacht wenselijk voor waterkwaliteit, geleidelijk hellende
oevers, expositie en de beperking van beschaduwing en oeververtrappeling door vee.
x

knotbomen

Knotbomen vereisen een (afhankelijk van de soort) 5 tot 7-jaarlijkse knotbeurt. Een te zware
massa hout kan scheuren veroorzaken. Verwaarloosde knotwilgen zijn tevens vatbaar voor
watermerkziekte, een bacterieziekte die vooral optreedt bij meer dan 5 jaar oude takken.
Het knotten is vrij arbeidsintensief. Een spreiding van het werk is echter goed mogelijk.
x

hagen

Hagen worden best jaarlijks of tweejaarlijks gesnoeid. De arbeidsintensiviteit verhoogt bij
hogere hagen. Zeer veel hagen werden tot de jaren ‘50 gevlochten, dit in de eerste plaats
om ze ondoordringbaar te maken voor vee. Meestal gebeurde het vlechten door in de winter
rondtrekkende haagleiders; soms deden ook de boeren zelf het werk. De meest
voorkomende vorm van haagleiden gebeurde door jonge scheuten aan een lattenwerk vast
te binden. Een ander systeem bestond uit het onderaan half doorkappen van stammen en
vervolgens ombuigen (Zwaenepoel, 2000b).
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x

houtkanten

Houtkanten kunnen spontaan ontwikkelen ofwel worden gekapt in een 10-15 jarige cyclus.
Bij hakhoutbeheer wordt een houtkant aan de grond afgezaagd, bij voorkeur in fases zodat
de verstoring voor natuur- en landschapsbeeld beperkt blijft.
x

akkerranden

Akkerranden worden best niet bemest of behandeld met pesticiden. Afhankelijk van het type
en de functie is het wenselijk de akkerrand onder te werken in het voorjaar of te maaien. Zie
verder onder 3.6.4.8.
x

hoogstamboomgaarden

Het onderhoud van hoogstamboomgaarden richt zich vooral op snoei. De periode, intensiteit
en aard van de snoei is afhankelijk van de soort. Tevens wordt best aan ziektebestrijding
gedaan. Zo dienen kankerplekken te worden weggesneden en de aangetaste takken te
worden verwijderd.

3.6.4 Praktische beschouwingen bij de inrichtingsmaatregelen
3.6.4.1 Bufferzones langs kreken
Door verlandingsprocessen en door lage waterstanden worden kreekoevers ingepalmd en
wordt de grond intensief bewerkt tot direct tegen de kreekoevers (foto 115). Hierdoor kan
directe mest- en pesticidenafvloei naar de kreken gebeuren, waardoor de waterkwaliteit
negatief wordt beïnvloed. Op zijn beurt heeft dit gevolgen voor de gehele aquatische
levensgemeenschap. Tevens wordt soms een deel van de kreekoevers rechtstreeks bespoten
waardoor de oevervegetatie gaat verruigen. Niet-gewenste soorten van voedselrijke en
verstoorde milieus, zoals Grote brandnetel en Akkerdistel, gaan uitbreiden. Dit resulteert
dikwijls in een nog intensievere bestrijding waardoor de oevervegetatie nog verder
degradeert.
Deze problemen kunnen worden verholpen door bv. het instellen van bufferzones van
grasland langs de kreken. Deze maatregel werd voorgesteld in het beleidsplan
grensoverschrijdend krekengebied (Beenhakker et al., 1997) en in andere gebiedsvisies
(Soresma & Oranjewoud, 1995; De Rycke & Defoort, 1998). Bufferzones verhinderen een
directe mest- en pesticidenafvloei en zorgen dus ook voor een verminderende afvoer van
nutriënten naar de kreken. Door een bufferzone kan de oevervegetatie en de verschillende
verlandingsstadia zich terug ontwikkelen. De zuiverende werking van de oevervegetatie
betekent bovendien een extra behoud of verbetering van de waterkwaliteit (Van Der Welle &
Decleer, 2001).
Een bufferzone van 20 m rond de kreken wordt voorgesteld (De Rycke & Defoort, 1998). Het
instellen van deze zones wordt best verwezenlijkt door verwerving daar dit meer zekerheid
biedt. Dit sluit landbouwkundig medegebruik echter niet uit.
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3.6.4.2 Verwijderen van de sliblaag in kreken
De meeste kreken zijn aangerijkt met een dikke sliblaag (bv. Oostpolderkreek; Van Eykeren,
2004). Deze sliblaag is ontstaan door de aanvoer van organisch materiaal en voedingsstoffen
afkomstig van ongezuiverd huishoudelijk afvalwater en door meststoffen vanuit de
landbouwvoering. Een dikke sliblaag zorgt in de waterkolom voor het onttrekken van
zuurstof door het afbreken van het organisch materiaal en voor een grotere hoeveelheid
voedingsstoffen. Bij een verbetering van de waterkwaliteit kan een aanrijking van de
waterkolom optreden vanuit de verontreinigde waterbodem. Dergelijke nalevering van
voedingsstoffen verhindert de ontwikkeling naar een stabiel aquatisch ecosysteem.
Om vroegere natuurwaarden en een goede waterkwaliteit te herstellen wordt de sliblaag
best verwijderd (Beenhakker et al., 1997). Om de kosten en de maatregelen in te schatten is
vooraf een gedetailleerde opmeting nodig van de hoeveelheid bodemslib. Tevens dient de
aard van het bodemslib, met name de nutriëntengehalten en de hoeveelheid aan
verontreinigde stoffen (zoals PCB's, pesticiden en zware metalen), te worden onderzocht.
Uiteraard is het aangewezen pas te baggeren als er geen aanvoer is van huishoudelijk
afvalwater of reststoffen van de landbouw.
Er kunnen globaal twee manieren van baggeren worden onderscheiden: hydraulisch
baggeren en mechanisch baggeren. Bij hydraulisch baggeren ontstaat als gevolg van de
werking van de baggerkop een grond-watermengsel dat met een pomp wordt opgezogen en
via een persleiding wordt getransporteerd. Bij mechanisch baggeren wordt gebruik gemaakt
van de mechanische actie voor het ontgraven van de grond waarbij nagenoeg geen water
wordt toegevoegd zodat de in-situ dichtheid zoveel mogelijk in stand blijft. Met hydraulisch
baggeren treedt het minste verstoring op, maar deze methode kost meer geld dan
mechanisch baggeren. Bij los en waterrijk bodemslib is hydraulisch baggeren de enige
mogelijkheid.
In Zeeuws-Vlaanderen werden, in het kader van ecologisch herstel, reeds enkele kreken
uitgebaggerd zoals de Canisvlietse kreek, Baarzandse kreek, Molenkreek, Vlaamsche kreek,
Zwartenhoekse kreek en de Boschkreek
(http://www.helpdeskwater.nl/water_en_ruimte/ecologie_maatregelen).

3.6.4.3 Actief biologisch beheer
Doel van de maatregel is het omvormen van troebel water naar een stabiele heldere
toestand door ingrepen in de visfauna.
Door de eutrofe toestand van de kreken nemen tolerante soorten zoals Brasem, Karper en
Blankvoorn (zogenaamde verbraseming) de bovenhand. Een overmaat aan benthivore en
planktivore vis zorgen voor een miniem doorzicht van het water. Planktivore vissen (jonge
stadia van o.a. Brasem, Karper, Blankvoorn en Giebel) eten zoöplankton, de natuurlijke
consument van algen, waardoor algen onbeperkt kunnen groeien. Benthivore vissen
(voornamelijk oudere stadia van Brasem en Karper) woelen de bodem om op zoek naar
voedsel en maken daarbij het water nog troebeler. Hierdoor kunnen waterplanten zich niet
ontwikkelen en ontbreekt een geschikt biotoop voor gewenste vissoorten zoals Snoek. Een
drastische uitdunning van de visstand doet het doorzicht van het water toenemen. In
aanvulling op het uitdunnen van de visstand kan ook roofvis worden uitgezet. Het uitzetten
van Snoek als roofvis en het inrichten van geschikte paaiplaatsen voor deze soort zijn dan
ook wenselijk om een meer natuurlijk visbestand te ontwikkelen (Meijer et al., 1998).
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3.6.4.4 Aanpassen van het waterpeil
Het waterpeil is momenteel veelal afgestemd op agrarische eisen waarbij natte, laaggelegen
gebieden vooral in de winter sterk worden ontwaterd, gevolgd door iets hogere peilen in de
zomer. Een gepaste waterhuishouding is noodzakelijk om waterafhankelijke of
vochtminnende vegetaties te behouden of te ontwikkelen.
Bij een natuurlijk peilverloop zijn de condities voor een vitale oever- en watervegetatie
aanmerkelijk gunstiger. Zowel de vegetatieve uitbreiding als de zaadkieming van
oevervegetatie zijn gebaat bij een periode (vermoedelijk 1-2 maanden) met droogvallende
slibvlaktes. Ook de kieming en de groei van de watervegetaties is gebaat met een lager
waterpeil in het groeiseizoen doordat de hoeveelheid licht dat op de bodem komt groter is
(Coops, 2002).
Een natuurlijk waterpeil heeft bovendien een invloed op de nutriëntenhuishouding. Zo is er
een direct effect van de oevervegetatie via fixatie of omzetting van nutriënten. Bovendien
heeft een natuurlijk peil waarbij de oeverzone deels overstroomt of droog valt invloed op
biogeochemische processen. Zo blijken de nitrificatie-denitrificatie en fosfaatadsorptie door
peilwisselingen versterkt te worden waardoor een reductie van de belasting met stikstof en
fosfaat van het ecosysteem optreedt (Wienk et al., 2000).
Het instellen van een aangepast peil kan gebeuren via een algemene peilverhoging of door
het instellen van een gedifferentieerd en gezoneerd peilbeheer (Beenhakker et al., 1997; De
Rycke & Defoort, 1998). Voorafgaand onderzoek zoals een gedetailleerde opmeting van de
perceelshoogten, de waterhuishouding en een geohydrologisch onderzoek kan een
belangrijke ondersteuning geven.

3.6.4.5 Inrichting langs waterlopen
Waterlopen vormen in poldergebieden belangrijke verbindingselementen in de natte sfeer
(foto 109). Gedetailleerd onderzoek naar de betekenis van lijn- en puntvormige
rietvegetaties voor semi-terrestrische ongewervelden (loopkevers, kortschildkevers, spinnen,
slankpootvliegen, mieren, dansvliegen, waterjuffers, wantsen, zweefvliegen en solitaire
bijen) (Baetens & Grootaert, 2001) in poldergebied geeft volgende conclusies:
x

Alle bestudeerde groepen maken gebruik van rietland in het landschap. Oevers met
een brede rietkraag scoren voor alle groepen zeer goed tot het best.

x

Zelfs de kleinste sloten met een schaarse rietbegroeiing zijn belangrijk als corridors
voor moeras-rietlandfauna. Dempen van bestaande sloten en grachten is dan ook
nadelig voor rietlandfauna. Een verbreding van de rietgordels daarentegen heeft een
zeer positief effect op de ontwikkelings- en verspreidingsmogelijkheden van deze
organismen.

x

Een zo min mogelijke verstoring (bv. reiten, ruimen) geeft de beste garanties voor
het behoud en het versterken van de populaties.

Belangrijke maatregelen vormen het instellen van bufferzones langs of een herprofilering van
de waterloop. Bufferzones zijn onbespoten, bemestingsvrije zones langs waterlopen (foto
110). De waterlopen hebben momenteel, door een intensief ruimtegebruik, weinig ruimte
waardoor herprofileren dikwijls wenselijk is (foto 109).
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Het inrichten van bufferstroken langs of het herprofileren van waterlopen heeft verscheidene
voordelen (Van Der Welle & Decleer, 2001; Dhondt et al., 2001):
x

de reductie van nutriënten-, pesticiden- en sedimentvrachten door verminderde
afspoeling en het optimaliseren van denitrificatiemogelijkheden in de bodem;

x

de vergroting van de waterbergingscapaciteit waardoor piekafvoeren worden
gespreid;

x

het herstel van de ecologische functie van de oever. Door een bufferzone ontstaat
een brede oevervegetatie die onder meer dienst doet als paaiplaats voor vissen of als
broed- en foerageermogelijkheid voor vogels;

x

de vergroting van de ecologische verbindingsfunctie;

x

het vergroten van de oeverstabiliteit door de uitbreiding van oevervegetatie;

x

het vergroten van het zelfreinigend vermogen;

x

en de verbetering van de belevingswaarde van het cultuurlandschap.

Voorafgaand aan een herprofilering moet worden nagegaan indien ecologisch waardevolle
ecotopen of belangrijke geomorfologische waarden het traject doorkruisen. Zo dienen
bijvoorbeeld soortenrijke historische graslanden of natuurlijke steilranden van voormalige
kreekgeulen te worden behouden.
Binnen het studiegebied werd onder meer een herprofilering uitgevoerd van de waterloop
tussen de Boerenkreek en Roeselarekreek (foto 109) en langs de Ronselaerebeek (foto 127128). Net ten oosten van het studiegebied werd in het kader van het
krekenverbindingsproject langs de Zwartesluisbeek (Assenede) een oeverzone van 15 m
ingericht. Vooral de zuidelijke oever werd lokaal geherprofileerd waardoor een flauw hellend
talud ontstond. Eén vegetatieseizoen na de herprofilering bleek reeds, spontaan, een goed
ontwikkelde rietvegetatie te zijn ontstaan. Bovendien kiemden verschillende rode lijstsoorten (Selderij, Heemst en Gewoon kweldergras; Vandevoorde et al., 2003). De te grote
abundantie van houtige gewassen, het gebruik van gebiedsvreemd plantmateriaal en van de
uitstoelende variant van Rood zwenkgras dienen te worden vermeden bij toekomstige
inrichtingen.

3.6.4.6 Inrichten van KWZI’s / waterkwaliteit
Verschillende waterlopen en waterpartijen bezitten een ondermaatse waterkwaliteit.
Belangrijke redenen hiervoor zijn de rechtstreekse lozingen van huishoudelijk afvalwater en
diffuse verontreinigingen door een intensieve landbouwuitbating.
Probleem in het studiegebied zijn de sterk versnipperde, landelijk gelegen en relatief kleine
woonkernen waardoor aansluiting op een volledig gescheiden rioolinfrastructuur technisch en
vooral financieel moeilijk haalbaar is (Van Ekeren, 2004). Om dit te verhelpen kan de aanleg
van KWZI’s (kleinschalige waterzuiveringsinstallatie, 20-2000 inwonersequivalent) of IBA’s
(individuele behandeling van afvalwater, 1-20 inwonersequivalent) worden voorgesteld.
Binnen het studiegebied is een KWZI sinds 2000 actief in Middelburg. Een geschikte locatie
voor een KWZI is tevens gevonden te Sint-Jan-in-Eremo. Tevens zijn KWZI’s gepland in
Waterland-Oudeman, Sint-Margriete, Lapscheure, Oostkerke en Hoeke.
De diffuse verontreiniging van oppervlaktewater door landbouwactiviteiten kan beperkt
worden door het instellen van bufferzones rond de kreken en waterlopen.
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3.6.4.7 Inrichtingsmaatregelen voor vleermuizen
De bunkers langs het Leopoldkanaal (foto 57) en het Afleidingskanaal van de Leie zijn
belangrijk als (potentiële) overwinteringsplaats.
Een goede winterverblijfplaats voor vleermuizen voldoet aan een aantal voorwaarden zoals
bij voorkeur volledige duisternis, zo groot mogelijke rust, een relatieve luchtvochtigheid van
80 à 100 %, een zo constant mogelijke temperatuur tussen 0° en 10°C, tochtvrij, een ruw
oppervlak voor vasthechting en spleten en barsten om tussen te kruipen. Concrete
inrichtingsmaatregelen omvatten onder meer het dichten van bepaalde gaten om tocht te
bannen, het opruimen van afval en het voorzien van hangplaatsen.
Zolders van kerken, kloosters, kastelen en andere gebouwen kunnen belangrijke
zomerverblijfplaatsen voor vleermuizen vormen. Een ideaal zomerverblijfplaats is droog,
tochtvrij en warm. Belangrijk is dat de toegankelijkheid voor vleermuizen gegarandeerd
wordt. Vervanging van enkele klassieke pannen of leien door verluchtingsdakpannen is een
eenvoudig en goedkoop middel om dit te realiseren.
Holle oude bomen vormen belangrijke zomer- en winterverblijfplaatsen (Van Der Wijden et
al., 2001). Groepen oude, holle bomen verdienen in dit verband bijzondere aandacht. Een
tekort aan holle bomen kan ertoe leiden dat vleermuizen in een ongunstige
concurrentiepositie geraken ten opzichte van holenbroedende vogels.

3.6.4.8 Inrichtingsmaatregelen voor akkervogels
In Europa is een drastische achteruitgang merkbaar van akkervogels. Belangrijkste redenen
zijn de gevolgen van de landbouwuitbating: gebruik van pesticiden, verdwijnen van snippers
onbewerkte grond, van hagen en houtkanten en van winterse stoppelvelden.
Iedere soort heeft eigen preferenties waardoor één enkele maatregel niet kan worden
gegeven. Het is aan te bevelen te werken met een mix van maatregelen, waardoor een
maximaal effect kan optreden op de akkervogelpopulatie. De te nemen maatregelen kunnen
worden ingedeeld in maatregelen ter bevordering van de nestgelegenheid en ter bevordering
van het voedselaanbod (Dochy & Hens, 2005).
Maatregelen die de nestgelegenheid bevorderen zijn onder meer:
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x

het voorzien van kruidenrijke grasstroken. Grasstroken kunnen aangelegd worden
aan de randen van percelen maar ook dwars door een akker. De grasstrook is best
minimaal 2 m. Grasstroken bestaan bij voorkeur uit overjarige, polvormige
grassoorten (zoals Gewoon timoteegras, Kropaar, Rietzwenkgras). Polvormige
grassoorten zijn beter dan tapijtvormende grassen (zoals Engels raaigras) omdat er
meer nestgelegenheid is en de mogelijkheid tot dekking wordt vergroot. Grasranden
bieden bovendien overlevingsplaatsen voor predatoren van, voor de gewassen,
schadelijke organismen en hebben een belang bij erosiebestrijding. Grasstroken
worden best niet ieder jaar gemaaid vermits nesten dikwijls onder dood gras worden
gemaakt. Eén maaibeurt om de drie jaar is aangewezen; ideaal is 1/3 te maaien en
elk jaar een ander deel. Grasstroken worden best niet bemest of behandeld met
pesticiden.

x

het niet inzaaien van vlakken van 3x6 m of 4x4 m. Hierdoor ontstaan broed- en
foerageerplaatsen voor bv. Veldleeuwerik. Twee dergelijke vlakken per hectare
blijken reeds voldoende.
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x

zomergraanranden of -percelen. Het verdwijnen van zomergraanteelt (foto 116)
wordt als één van de belangrijkste factoren voor de achteruitgang van akkervogels
beschouwd. Bij zomergraan zijn de gewassen in het broedseizoen minder snel dicht
en hoog waardoor het langer bruikbaar is als broedplaats en een rijkere
insectenfauna mogelijk is.

x

aanplanten van hagen en houtkanten. Het behouden en aanplanten van hagen en
houtkanten is een goede maatregel voor een groot aantal akkervogels.

x

bescherming van nesten (bv. Bruine kiekendief) door het graan rond de broedlocatie
ongemoeid te laten tijdens het oogsten.

Maatregelen die zorgen voor een verhoogd voedselaanbod zijn:
x

graanranden in de winter. Het laten staan van een strook graan gedurende de winter
biedt zeer veel voedsel voor verschillende soorten akkervogels. Er wordt best
gewerkt met graansoorten die niet te snel plat gaan liggen en waarbij de
graankorrels lang aan de aren blijven. Triticale, Tarwe en Gerst zijn zeer geschikt;
Haver niet. Het is best om in dergelijke stroken geen pesticiden te gebruiken.

x

het behouden van winterse graanstoppels. Graanstoppels zijn geliefde
voedselgebieden voor verschillende soorten vermits granen en onkruidzaden van
belang zijn als voedsel. Het is wenselijk de graanstoppels te laten staan tot 15 of
zelfs 31 maart. Stoppels met minder pesticidenbehandeling bieden meer voedsel
door een grotere hoeveelheid onkruidzaden. Wanneer de oogstdatum wordt
uitgesteld tot in september kunnen meer korrels uit de aren vallen waardoor het
voedselaanbod vergroot.

x

Door braaklegging kunnen éénjarige planten kiemen en zaad vormen. Na de oogst in
de zomer worden dergelijke terreinen niet ondergewerkt of behandeld met
pesticiden. Het belang van braaklegging zal toenemen wanneer meerdere jaren
wordt gewacht vooraleer onder te werken. Het onderwerken gebeurt bij voorkeur na
de winter (na 15 maart). Braaklegging kan gebeuren in volledige percelen of langs
randen van percelen.

x

geen pesticiden- en insecticidengebruik aan de buitenranden. Als gevolg hiervan is
een opslag van allerlei onkruiden en de ontwikkeling van diverse insecten mogelijk.
Onbespoten randen zijn bovendien goed als natuurlijke plaagbestrijding.

x

onderzaaien met gras-klavermengsel in zomergraan voor een nateelt van gras. Dit is
een zeer oud gebruik en is van belang voor het herstel van het organisch stofgehalte
(via stikstofbemesting van de klaver) en de structuur van de bodem. Bovendien zorgt
het wegvallen van een ploegbeurt, samen met de nectarrijke klavervegetatie voor
een rijk insectenleven.

Via de VLM kunnen beheerovereenkomsten akkervogels worden afgesloten.

3.6.4.9

Behoud, herstel en uitbreiding van kleine landschapselementen

Kleine landschapselementen vormen een belangrijk middel, en zelfs het enige middel binnen
cultuurland om de biodiversiteit te verhogen. Dergelijke landschapselementen kunnen een
toevluchtsoord vormen voor sommige soorten die niet in het omliggend gebied kunnen
leven. Bovendien kunnen kleine landschapselementen fungeren als een corridor en verhogen
ze de belevingswaarde van het landschap.
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In weidegebieden hebben bomen en hagen een functie voor de beschutting van het vee
terwijl veedrinkpoelen zorgen voor drinkgelegenheid. Houtkanten of hagen beschermen de
naastgelegen gewassen tegen wind waardoor opbrengstverlies door windval verkleint.
Bovendien is de gemiddelde opbrengst groter in een zone ter breedte van 2 maal tot 12 maal
de hoogte van de haag. Dit is te verklaren door de verhoogde lucht- en bodemvochtigheid,
de hogere nacht- en lagere dagtemperaturen en de verminderde windkracht in vergelijking
met het open veld. Hierdoor is er een lagere evapotranspiratie (dit is het waterverlies door
de plant (transpiratie) en door de grond (evaporatie)) dan in open veld. De huidmondjes
kunnen daarom langer open blijven en meer CO2 opnemen wat leidt tot een grotere groei
(Maclean, 1992). Andere voordelen van kleine landschapselementen is het voorzien van
niches voor potentiële predatoren van, voor de gewassen, schadelijke organismen
(biologische bestrijding; Bianchi et al., 2006). Het aanleggen van een akkerrand met
meerjarige plantensoorten verhindert bovendien de groei van ongewenste pioniersoorten
zoals Akkerdistel. Hierdoor is een verminderd gebruik van pesticiden mogelijk. Bovendien
kunnen kleine landschapselementen van belang zijn voor het tegengaan van erosie en de
uitspoeling van nutriënten naar het oppervlaktewater (Van Uytvanck, 1995) en voor het
verwijderen van fijn stof uit de lucht (Oosterbaan et al., 2006).
Richtlijnen voor het aanleggen van veedrinkpoelen worden gegeven in Hermy & De Blust
(1997). Zo scheppen onregelmatige oeverlijnen, flauwe oevers en variaties in dieptes meer
microhabitats waardoor betere mogelijkheden ontstaan voor het ontwikkelen van diverse
planten en dieren. Voor de meeste organismen zijn poelen die droogvallen minder
interessant dan permanent waterhoudende poelen. Voorafgaande metingen over de diepte
van het grondwaterpeil kan helpen bij het bepalen van de diepte van de poel. De
bodemtextuur waar de poel wordt in gegraven zal mede bepalen hoe lang de poel water
houdt. Kleibodems vergen geen speciale behandeling; bij lichtere bodems moet eventueel
dieper worden gegraven.
Het krekenbeleidsplan geeft de dijktrajecten weer die zijn afgegraven (Beenhakker et al.,
1997). Bij het herstellen van de dijken wordt best rekening gehouden met het oorspronkelijk
dijkprofiel. Kenmerkend is het “hiel-teen profiel” met een steile, landwaarts gelegen zijde en
een minder steile zijde aan de zeewaartse kant. De grond die best wordt aangewend is
streekeigen en kan bv. afkomstig zijn van natuurinrichtingswerken in de omgeving. Vooral
een lichte grond (zand, zandleem) met een hoog kalkgehalte heeft de voorkeur vermits dit
de beste garanties biedt voor de ontwikkeling van de typische dijkflora en -fauna
(Vandevoorde et al., 2000).
Via de VLM kunnen beheerovereenkomsten worden afgesloten voor het herstel, onderhoud
en ontwikkeling van kleine landschapselementen en voor perceelrandbeheer.

3.6.4.10 Overgangsmaatregelen in functie van natuurontwikkeling op voormalige
landbouwgronden
Voor ontwikkeling of herstel van natuur op gronden die in het recente verleden een
intensieve landbouwvoering hebben gehad zijn soms specifieke herstel- en
beheermaatregelen wenselijk.
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Het omvormen van akkers tot bossen kan gebeuren via aanplantingen of via spontane
verbossing. Bij aanplantingen is het wenselijk om steeds gebruik te maken van streekeigen
boom- en struiksoorten. De soortkeuze moet afhankelijk zijn van de lokale
milieuomstandigheden. Bij voorkeur worden vooral bomen aangeplant die een
pionierskarakter hebben (Zwarte els, Ruwe en Zachte berk). Het aanplanten gebeurt best in
mozaïekpatroon waarbij niet alle oppervlakte moet worden beplant (Vitse, 2004). Aan de
rand van het te bebossen gebied kan gezorgd worden voor het aanplanten van struweel
zodat mantel-zoom vegetaties worden bevorderd. Waar mogelijk wordt echter de voorkeur
gegeven aan een spontane bosontwikkeling.
Het verschralen van intensief gebruikte graslanden kan gebeuren door enkele jaren intensief
te maaien met afvoer van het maaisel. Soms kan, op lokale schaal, de voedselrijke toplaag
worden afgeplagd om een oorspronkelijke minerale of veenbodem aan de oppervlakte te
brengen. Dit is een snelle methode om grote hoeveelheid nutriënten kwijt te raken. Op die
manier kunnen zich schrale soortenrijke vegetaties herstellen zeker wanneer nog een
zaadvoorraad aanwezig is en de natuurlijke hydrologie nog intact is (Van Uytvanck &
Decleer, 2004; Londo, 1997). Graslanden met microreliëf, met halfnatuurlijke relicten of met
belangrijke geomorfologische waarden (bv. steilranden) worden echter beter niet geplagd.
Natuurontwikkeling op akkers kan bestaan uit het verwijderen van de nutriënten door
verschraling via een periode van akkerbouw zonder bemesting of door afgraving van de
toplaag (Van Uytvanck & Decleer, 2004; Steendam & Bekker, 2002). Voorafgaand onderzoek
naar het bodemprofiel en de zaadvoorraad is dikwijls aangewezen om de dikte van de
voedselrijke bovenlaag te bepalen en om de kiemresultaten bij het verwijderen van de
bovenlaag in te schatten. Dikwijls worden akkers ingezaaid om problemen met distelgroei te
beperken. Het inzaaien dient best te gebeuren met een beperkt aantal soorten en lage
inzaaidichtheden. Het inzaaien van Italiaans raaigras (niet-winterharde variëteit) kan worden
voorgesteld vermits deze soort na verloop van jaren uit het terrein verdwijnt en wordt
vervangen door plantensoorten die zich ondertussen spontaan konden vestigen (Van
Uytvanck & Decleer, 2004).
De natuurontwikkeling van voormalige akkers of soortenarme graslanden naar
zilverschoongrasland of zilt grasland kan op relatief korte termijn worden bekomen. Het
herstel van deze vegetaties gaat bijna steeds gepaard met het herstel van een hoge
grondwaterstand met natuurlijke schommelingen. Het herstel van de grondwatertafel is hier
van groter belang dan het verkrijgen van een voedselarmere situatie (Van Uytvanck &
Decleer, 2004).
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4

AFBAKENING VAN DE FUNCTIE “NATUUR”

4.1

Afbakening functie “natuur”

Op basis van de voorgestelde natuurontwikkelingsscenario’s werd voor elk scenario een
cartografische afbakening van de natuurfunctie uitgewerkt. Het gewicht dat de natuurfunctie
krijgt, wordt onderverdeeld in 3 categorieën: hoofd-, neven- of basisfunctie natuur. Net als
de scenario’s is deze afbakening indicatief en geen vaststaand gegeven. Ze kan gezien
worden als een eerste aanzet naar een afweging met de andere functies.
De afbakening van de natuurfunctie is weergegeven op kaarten 30 en 31. Tabel 32 geeft de
oppervlakteverdeling van de natuurfuncties in de verschillende ontwikkelingsscenario’s.
Bij de afbakening van de zones met hoofd-, neven- of basisfunctie natuur werden de
volgende criteria gehanteerd.
Hoofdfunctie natuur =
x

gebieden die een internationale bescherming kregen als Habitatrichtlijngebied,

x

gebieden die zijn aangeduid als VEN,

x

gebieden waar een hoge actuele natuurwaarde min of meer gebiedsdekkend
aanwezig is; dit zijn de biologisch (zeer) waardevolle gebieden volgens de
biologische waarderingskaart,

x

gebieden waar belangrijke natuurwaarden in een versnipperende en/of
gedegradeerde vorm aanwezig zijn,

x

gebieden waar de abiotische milieucondities van dien aard zijn dat een hoge potentie
voor natuurontwikkeling en/of -herstel aanwezig is.

De aanduiding van een gebied met “hoofdfunctie” natuur betekent niet dat natuur hier de
enige functie is. De andere functies (zoals recreatie, landbouw, bosbouw en visserij) blijven
mogelijk maar worden aangepast aan de ecologische draagkracht van het gebied.
Nevenfunctie natuur =
x

gebieden palend aan gebieden met een hoofdfunctie natuur. Beschermende
maatregelen zijn hier wenselijk met als doel de negatieve invloeden op gebieden met
hoofdfunctie natuur te beperken of te verhinderen,

x

zones die van belang zijn om twee gebieden met grote biologische waarde met
elkaar te verbinden.

In deze gebieden is de natuurfunctie evenwaardig aan andere functies. Het gaat om
gebieden waar de natuurwaarden behouden of gestimuleerd kunnen worden zonder
vergaande randvoorwaarden of verbodsbepalingen.
Basisfunctie natuur =
Gebieden aangeduid met basisfunctie natuur zijn zones met beperkte kansen voor
natuurontwikkeling, waar natuurwaarden enkel aanwezig zijn binnen andere functies. Acties
zijn wenselijk in functie van het zorgplichtbeginsel, het stand-still beginsel en het streven
naar de basiskwaliteit. De aandacht zal zich in deze gebieden vooral toespitsen op lineaire,
punt- en vlakvormige landschapselementen.
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Tabel 32

Oppervlakteverdeling van de natuurfunctiecategorieën bij de 2 ontwikkelingsscenario’s.

hoofdfunctie natuur

Minimaal scenario
ha
%
666
11

nevenfunctie natuur

Optimaal scenario
%
ha
867
14

973

16

1.218

19

basisfunctie natuur

4.623

74

4.177

67

totaal

6.262

100

6.262

100

4.2

Verenigbaarheid functie “natuur” met andere functies

Een afweging van de mogelijke verenigbaarheid vanuit de functie “natuur” met de andere
functies laten de beheerder en andere instanties toe af te leiden waar en op welke manier de
functie natuur kan interfereren met andere functies. Waar vanuit de functie “natuur” geen
verweving wenselijk is wordt dit aangegeven. In de andere gevallen wordt enkel een
“mogelijkheid tot verweving” aangegeven; voor een concrete optimale invulling hiervan zijn
verdere studies vereist. Hierbij dient telkens gestreefd te worden naar een optimale
verweving met de andere functies, zonder dat hierbij een hypotheek wordt gelegd op de
beoogde natuurfunctie.

4.2.1 Landbouw
4.2.1.1 Probleemstelling
In het verleden kon de mens niet anders dan aansluiten bij de mogelijkheden die de bodem
en het natuurlijke landschap boden. Daardoor ontstonden kenmerkende verschillen in het
grondgebruik, typerende verkavelingspatronen en landschapselementen. Het agrarisch
landschap heeft echter de afgelopen honderd jaar een ander aanzien gekregen, met als
belangrijkste sturende processen intensivering en schaalvergroting. Door de verlaging van de
waterpeilen, een veranderend grondgebruik (o.a. omzetting van grasland naar akker en
intensieve begrazing), vermesting en milieuverontreiniging staan de natuurwaarden
tegenwoordig onder grote druk.
Een herstel van de soortenrijke graslanden kan gerealiseerd worden door het toepassen van
een aangepast beheer en het herstel van een zo natuurlijk mogelijke hydrologie. Een
extensivering van het landbouwgebruik is lokaal noodzakelijk om de doelstellingen voor
natuur en integraal waterbeheer te bereiken. Een goede communicatie en het uitwerken van
overgangsmaatregelen met financiële compensaties zullen onontbeerlijk zijn.

4.2.1.2 Verwerving en gebruikslandbouw
Het verwerven van gronden biedt een goede waarborg voor een herstel of ontwikkeling van
de biodiversiteit en de functionele ecologische processen. Prioritair te verwerven gebieden
binnen het studiegebied zijn gebieden aangeduid als hoofdfunctie natuur.
Met het verwerven van landbouwgronden buiten de natuurgebieden dient omzichtig te
worden omgesprongen in het kader van de leefbaarheid van de landbouwbedrijven. Het
vergoeden van de grond op zich zal vaak niet voldoende zijn: er zal eventueel gekeken
moeten worden naar compensaties met landbouwgronden elders (zoals via de grondbank
van de VLM) of naar mogelijke bedrijfsverplaatsingen.
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Het beheer van bepaalde natuurtypes (bv. halfnatuurlijke graslanden) betekent voor
natuurbeherende instanties dikwijls een hoge kost voor bijkomende infrastructuur en
specifiek opgeleide mensen. Het is dan ook vaak zinvol om, indien mogelijk, landbouwers in
te schakelen in het beheer door gebruiksovereenkomsten. Hierbij worden de gronden, die in
eigendom zijn van natuurverenigingen of de overheid, ter beschikking gesteld aan de
landbouwer en worden via een schriftelijke overeenkomst de voorwaarden waaronder het
gebruik valt, vastgelegd. De gronden kunnen op die manier ingepast worden in een
bedrijfsvoering.

4.2.1.3 Beheerlandbouw
Beheerlandbouw kan onder meer worden bevorderd in gebieden waar de verwerving van
gronden in het kader van natuurherstel en -ontwikkeling minder cruciaal is. Zo is het
wenselijk om beheerlandbouw te stimuleren in gebieden die zijn aangeduid met nevenfunctie
natuur. Ook het bevorderen van natuur op het cultuurland kan gebeuren via
beheerovereenkomsten.
Aangezien beheerovereenkomsten op perceelsniveau en op vrijwillige basis worden
afgesloten, is de toepasbaarheid ervan laag bij de realisatie van grote aaneengesloten
gebieden. Het is dan ook wenselijk dat in de toekomst werk wordt gemaakt van duurzame
beheerovereenkomsten in een geconcentreerd verband, waarbij de natuurwaarden ook op
lange termijn worden gevrijwaard.

4.2.1.4 Biologische landbouw
Deze vorm van landbouw kan vrij intensief zijn (bv. biologische groenteteelt), maar legt door
haar natuurvriendelijke teelttechnieken (geen gebruik van bestrijdingsmiddelen en
kunstmest) veel minder belasting op het omringende milieu. De bemestingsnorm en de
daaraan gekoppelde veebezetting is respectievelijk 170 kg stikstof (N) en twee melkkoeien
(of het equivalent ervan) per hectare.

4.2.1.5 Intensieve landbouw
Intensieve landbouw gaat doorgaans gepaard met een sterke bemesting, gebruik van
pesticiden, een verstoring van de hydrologische balans, verdroging en eutrofiëring van de
omgeving, het verdwijnen van kleine landschapselementen en soms bodemerosie. Hierdoor
is er een belangrijke negatieve invloed op de ecologische en landschappelijke waarde.
Ook in de gebieden met basisfunctie natuur is het wenselijk om maatregelen te nemen die
de landbouwvoering extensiveert. De aanleg van kleine landschapselementen, het instellen
van bufferstroken langs sloten of een extensiever landgebruik zijn echter voor de landbouw
niet vanzelfsprekend. Er wordt dan ook voorgesteld om werk te maken van duurzame
beheerovereenkomsten.
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4.2.2 Recreatie
4.2.2.1 Harde recreatie
auto’s op jaagpaden
Langs het Leopoldkanaal liggen een aantal autowegen, zoals tussen Moershoofdebrug en
Oosthoekbrug, tussen Strobrug en Leestjesbrug, tussen Jacksenbrug en Sifonbrug en tussen
Oostkerkebrug en Dudzelebrug. Het gemotoriseerd verkeer is op de andere plaatsen
verboden op de jaagpaden van het Leopoldkanaal, behalve indien men in het bezit is van een
vergunning en/of toelating. Uitbreiding van autowegen langs het Leopoldkanaal is niet
verenigbaar met de functie natuur.
moto’s / quads / 4x4-voertuigen op jaagpaden
Ook dergelijk gemotoriseerd verkeer is op de meeste plaatsen verboden op de jaagpaden
van het kanaal, behalve wanneer men in het bezit is van een vergunning en/of toelating.
Dikwijls wordt dit type van recreatie toepast op onverharde wegen. Dit is niet verenigbaar
met de natuurfunctie door het vernietigen van vegetatie en verstoring voor fauna.
gemotoriseerde vaartuigen
Momenteel zijn alle vaartuigen verboden op het Leopoldkanaal met uitzondering van ponten
of visboten waarvoor een toelating vereist is (AWZ, zonder datum). Gemotoriseerde
vaartuigen zorgen, door de grote golfslag, voor een afkalving van de oevers en het
verhinderen van de ontwikkeling van moeras- en oevervegetaties terwijl het lawaai een
ernstige bron van verstoring is voor de fauna (o.a. broedvogels). Gemotoriseerde vaartuigen
zijn dan ook weinig verenigbaar met de functie natuur.
jacht
In gebieden met hoofdfunctie natuur is de jacht niet verenigbaar met de natuurfunctie door
een groot verstoringseffect. Slechts in uitzonderlijke situaties, zoals bij schade in
aangrenzende gebieden of bij overpopulaties van bepaalde soorten kan jacht onder strikte
voorwaarden worden overwogen. Een soort die momenteel sterk toeneemt is de Canadese
gans. Problemen die hierdoor o.a. kunnen optreden zijn schade voor de landbouw, schade
aan habitats, mogelijke competitie met andere watervogels en invloed op de waterkwaliteit.
Maatregelen dringen zich dan ook op en zijn voorgesteld in Beck et al. (2002). Het in toom
houden van de populatie gebeurt best door op een gecoördineerde manier de eieren te
schudden en adulten weg te vangen tijdens de ruiperiode (Beck et al., 2002).
In gebieden met nevenfunctie natuur of met basisfunctie natuur kan jacht toegestaan
worden binnen de voorwaarden van de jachtwetgeving. Jacht en natuurbehoud hebben in het
agrarisch gebied gemeenschappelijke belangen, omdat allerlei kleine landschapselementen
van belang zijn voor het wild en overige fauna. Het is goed dat jagers deze kleine
landschapselementen zo inrichten dat ze ook voor de natuurwaarden optimaal zijn.
mountainbiken
Belangrijke ecologische randvoorwaarde voor het toelaten van mountainbiken is de
afwezigheid van kwetsbare vegetatie en het streven naar een zo beperkt mogelijke
beschadiging van de vegetatie. De recreatiedruk mag de draagkracht van het gebied niet
overschrijden. Intensieve mountainbikerecreatie zorgt namelijk voor een lokale vernietiging
van de vegetatie en verstoring waardoor dit dus weinig verenigbaar met de natuurfunctie is.
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paardrijden
Een ruiterpad is aanwezig langs het Leopoldkanaal. Belangrijke ecologische randvoorwaarde
is de afwezigheid van kwetsbare vegetaties en het niet overschrijden van de draagkracht van
het gebied.

4.2.2.2 Zachte recreatie
De realisatie van de natuurontwikkeling- en beheervoorstellen zal het landschap
aantrekkelijker maken. Zachte vormen van recreatie zijn wenselijk en kunnen het draagvlak
voor projecten rond natuurbehoud en -herstel positief beïnvloeden.
kano / kajak / surfen
Randvoorwaarden om deze vormen van recreatie op het Leopoldkanaal toe te laten zijn het
beperken van de schade aan oevervegetatie, de afwezigheid van kwetsbare flora of fauna,
een afbakening van het traject met controle op naleving en een goede bereikbaarheid.
Surfen wordt toegepast op een deel van de Boerekreek. Eventuele knelpunten zoals het
beschadigen van de oevervegetatie door het aanmeren van bootjes en het verstoren van
oever- en waterdieren dient zoveel mogelijk te worden vermeden. Het ontwikkelen van
waterrecreatie in andere kreken is niet wenselijk wegens de kwetsbaarheid (De Rycke &
Defoort, 1998; Soresma & Oranjewoud, 1995).
wandelen
Wandelen is in het volledige studiegebied goed te combineren met de natuurfunctie. In
broedperiodes kan het wenselijk zijn om, lokaal, kwetsbare gebieden af te sluiten. Het
jaagpad langs het Leopoldkanaal wordt gedeeltelijk gevolgd bij het grote routepad (GR) 5A
Noord. Het GR-pad langs de Boerekreek is bijna geheel ingeploegd (Van Eykeren, 2004). Het
is wenselijk om dit pad te herstellen of te verplaatsen.
Een niet te intensieve betreding van de onverharde jaagpaden kan een gunstig effect hebben
op de flora en fauna, doordat gradiënten ontstaan van pioniermilieus naar meer gesloten
vegetatie. Wandelaars maken liever gebruik van onverharde wegen dan van verharde
wegen. Door een maximaal behoud van de onverharde jaagpaden wordt de scheiding tussen
wandelaars en fietsers gestimuleerd.
fietsen / wielertoerisme
Verschillende fietsroutes volgen delen van het Leopoldkanaal. Het verharden van onverharde
of half-verharde jaagpaden om het fietsen makkelijker te maken is niet verenigbaar met de
functie natuur (Decleer & De Rycke, 1998). Fietsen lukt momenteel trouwens goed op de
half-verharde jaagpaden.
vissen
Op de verschillende waterpartijen is het de bedoeling om o.a. via een ecologisch
visstandbeheer tot een evenwichtig en gezond visbestand te komen. Natuurgericht hengelen
(niet in paaiperiode, niet bijvoederen, met respect voor de omgeving, geen wedstrijden) kan
in grote delen van het studiegebied beoefend worden. Plaatselijk kunnen een aantal
landschappelijk geïntegreerde, kleinschalige hengelplaatsen worden voorzien. Met het
toelaten van bijkomend verkeer of bijkomende parkeergelegenheid dient terughoudend of
zeker doordacht te worden omgesprongen.
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Ecologische randvoorwaarden voor hengelen zijn de afwezigheid van kwetsbare vegetatie,
een zo min mogelijke beschadiging van de vegetatie, parkeermogelijkheden en een goede
bereikbaarheid.

4.2.3 Bosbouw
De natuurontwikkelingsscenario’s opteren om exoten in bestaande bosgebieden te reduceren
en populieraanplantingen geleidelijk te laten ontwikkelen tot natuurlijk bos. Exoten
verhinderen de natuurlijke vegetatie en de ontginning ervan resulteert meestal in een schade
aan de natuurlijke kruid- en struikvegetaties.

4.2.4 Landschap
Het Leopoldkanaal bezit een hoge landschappelijke waarde door de aanwezigheid van brede
bermen. Bovendien is in de onmiddellijke omgeving van het kanaal nog een landschap met
belangrijke natuurwaarden bewaard gebleven.
Door de inrichtings- en beheermaatregelen voorgesteld in deze studie worden de bermen van
het kanaal bloem- en structuurrijker en worden typische ecotopen in het omgevend gebied
(graslanden, rietlanden, kreken) behouden of hersteld wat de landschapswaarde ten goede
zal komen. Natuurontwikkeling en landschapswaarde vullen elkaar dan ook goed aan.

4.2.5 Cultuurhistorie
Indien als referentie voor de cultuurhistorische waarde het extensief cultuurlandschap van
rond 1900 wordt genomen zal de verwezenlijking van de scenario’s geen afbreuk doen aan
deze waarden. De voorgestelde ingrepen en een aangepast beheer komen dus zowel de
ecologische als de cultuurhistorische waarde ten goede.
Belangrijke cultuurhistorisch relicten langs het Leopoldkanaal vormen:
x

de begrazing door een schaapskudde,

x

restanten van militaire verdedigingslinies langs het kanaal,

x

duikers van het Leopoldkanaal en schuifconstructies,

x

historische hoeves en archeologische sites.

In het studiegebied vormen elementen die verwijzen naar de inpolderingsgeschiedenis (zoals
dijken, slotenpatroon, kreekgeulen, sluizen) een belangrijke cultuurhistorische waarde. De
huidige studie benadrukt deze elementen en streeft naar hun behoud en herstel. Ook
belangrijke geomorfologische waarden, zoals natuurlijke steilranden van voormalige
kreekgeulen, worden optimaal behouden.

4.2.6 Waterbeheer
Het optimaliseren van de hydrologie voor ecologisch herstel (streven naar natuurlijke
waterpeilschommelingen met plaatselijk instellen van hogere waterpeilen), kadert in de
doelstellingen van de kaderrichtlijn water. Door het optimaliseren en uitbreiden van
overstromingsgebieden wordt komberging voor piekdebieten verwezenlijkt.
Veiligheid werd als harde randvoorwaarde geformuleerd bij het opstellen van de
natuurstreefbeelden en de -ontwikkelingscenario’s, zodat deze functie verenigbaar is met de
natuurfunctie.
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Bijlage I. Milieunormen voor oppervlaktewater
Parameter

Toegelaten conc.

Toegelaten conc.

Toegelaten conc.

Toegelaten conc.

Basiskwaliteit

Viswater

Drinkwaterprod.

Zwemwater

Algemene parameters
Temperatuur

A

 25 °C +/- 3 °C

Opgeloste zuurstof

A

 5 mg/l

M

pH

A

6,5  pH  8,5

I

90%

< 50 mg/l

Zwevende stoffen
Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV)

90%

 6 mg/l

Chemisch Zuurstofverbruik (CZV)

90%

< 30 mg/l

90%

< 5 mgN/l

Ammonium (N-NH4)

en Gem
Kjeldahl-stikstof (N-Kj)

90%

< 1 mgN/l
< 6 mgN/l

Ammoniak (N-NH3)

90%

< 0,02 mg/l

Nitraat+Nitriet (N-NO2-+NO3-)

90%

 10 mg/l

I
50 %  7 mg/l

> 30 %

6  pH  9 (0)

I

5,5  pH  9

A

 25 mg/l (0)

G

< 50 mg/l

I

 6 mg/l

G

< 7 mg/l

G

< 30 mg/l

I

 0,78 mg/l

I

< 0,021 mg/l

I

 0,009 mgN/l

I

G

Nitraten (N-NO3-)

I

Nitrieten (N-NO2-)
Totaal fosfaat (P-tot)

90%
en Gem

< 1 mgP/l

< 1 mg/l

G

90%

< 0,3 mgP/l
< 0,3 mgP/l

Orthofosfaat (o- o-PO4 ) stilstaand
water
Geleidingsvermogen

90%

< 0,05 mgP/l

90%

< 1000 µS/cm

G

Chloride (Cl-)

90%

< 200 mg/l

G

Sulfaat (SO4--)

90%

< 250 mg/l

I

Orthofosfaat (o-PO43-) stromend water
3-

en M
Chlorofyl a
Biotische Index

 25 (O)

G

6  pH  9

 3,1 mg/l (O)

 3 mg/l

 11,3 (O) mgN/l
 0,3 mg/l

< 1000 µS/cm
< 200 mg/l
< 250 mg/l (0)

< 150 mg/l

Gem

< 100 µg/l

A

7

Minerale oliën

gn zichtb. laag
+ gn geur

Geur

G

verd.factor 20

Doorzichtigheid

 1 m (0) Secchi-schijf

Kleuring

I

200 mg/l Pt-sch

gn abnorm. kleurwijz.

Parameters die duiden op stoffen afkomstig van specifieke lozingen
Cadmium (totaal)

Gem

 1 µg/l

I

 0,005 mg/l

Kwik (totaal)

Gem

 0,5 µg/l

I

 0,001 mg/l

Koper (totaal)

90%

 50 µg/l

G

 1 mg/l

I

 0,05 mg/l

Koper (opgelost)
Lood (totaal)

90%

 50 µg/l

Zink (totaal)

90%

 200 µg/l

Chroom (totaal)

90%

Nikkel (totaal)
Arseen (totaal)

I

 0,04 mg/l

I

 1 mg/l

I

 5 mg/l

 50 µg/l

I

 0,05 mg/l

90%

 50 µg/l

G

 0,05 mg/l

90%

 30 µg/l

I

 0,1 mg/l

IJzer (opgelost)

90%

< 200 µg/l

G

 0,2 mg/l

Mangaan (opgelost)

90%

< 200 µg/l

90%

< 10 µg/l

90%

< 1000 µg/l

Mangaan (totaal)
Selenium (totaal)
Borium
Barium (totaal)

G

 1 mg/l

I

 0,01 mg/l

G

 1 mg/l

I

 1 mg/l

I

 0,001 mg/l

I

 1 mg/l

I

 0,005 mg/l

Organische microverontreinigingen
Monocycl. arom. Koolwaterstoffen
Polycycl. arom. koolwaterstoffen

Mt

 2 µg/l

M in

 1 µg/l

Mt

 100 ng/l

Opgeloste koolwaterstoffen
Organochloorpesticiden

Mt

 20 ng/l

M in

 10 ng/l

Pesticiden-tot.
(parathion,HCH,dieldrin)
Cholinesterase remming

M

 0,5 µg/l

Linuron
Atrazine
Simazine
Dichloorvos
Fenitrothion
Malathion

M
M
M
M
M
M

1
2
1
 0,1
 0,03
 0,1
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Mevinfos
Parathion[-ethyl]
Dimethoaat
Gechloreerde bifenylen

M
M
M
Mt

Gechloreerde aromatische amines
Gechloreerde fenolen

 0,02
 0,02
1
 7 ng/l

Mt

 1 µg/l

M in

 0,5 µg/l

M in

 50 ng/l

Extraheerbare organische chloor

G

 0,005 mg/l

Extraheerbare stoffen met CCl4

G

 0,5 mg/l

G

 0,5 mg/l

gn persist. schuim

I

 0,1 mg/l

 0,05 mg/l

VOX (vluchtige organohalogeenverb.)

M

EOX (extraheerbare
organohalogeenverb.)
AOX (adsorbeerbare
organohalogeenverb.)
Dichloormethaan

M

 5 µg/l

M

 40 µg/l

M

 10 µg/l

Anionische detergenten

M

 100 µg/l

Niet-ionische en kationische

M

 1000 µg/l

Met waterdamp vluchtige fenolen

 5 µg/l

M

 5 µg/l

Totale fenolen

90%

< 40 µg/l

Vrije chloor

90%

< 0,004 mg/l

Fluoriden (1)

90%

< 1,5 mg/l

G

Totale cyaniden

90%

< 0,05 mg/l

I

 0,05 mg/l

G

 50.000/100 ml

 10.000/100 ml

G

 20.000/100 ml

 2.000/100 ml

Residuele chloor (HOCl)

I

Totale colibacteriën 37°C
Fecale colibacteriën

M

 2.000/100 ml

Fecale streptokokken

 0,005 mg/l

G

 0,7/1,7 mg/l

 10.000/100 ml

Salmonella

0/l

Virus

0 PFU/10 l
Europese normen (cf. dochterrichtlijnen RL 76/464)

aldrin

Gem

 10 ng/l

dieldrin

Gem

 10 ng/l

endrin

Gem

 5 ng/l

isodrin

Gem

 5 ng/l

hexachloorbenzeen (HCB)

Gem

 0,03 µg/l

hexachloorbutadieen (HCBD)

Gem

 0,1 µg/l

chloroform (HCCl3)

Gem

12 µg/l

1,2 dichloorethaan (EDC)

Gem

10 µg/l

trichloorethyleen (TRI)

Gem

10 µg/l

perchloorethyleen (PER)

Gem

10 µg/l

trichloorbenzeen (TCB)

Gem

 0,4 µg/l

tetrachloorkoolstof (CCl4)

Gem

 12 µg/l

DDT (totaal)

Gem

 25 µg/l

para-para-DDT-isomeer

Gem

 10 µg/l

pentachloorfenol (PCP)

Gem

 2 µg/l

hexachloorcyclohexaan

Gem

 100 ng/l

Legende normen:
A = absoluut
90% = 90-percentiel  waarde + 100-percentiel  waarde x 1,5
Gem = gemiddeld
M = mediaan
t = totaal
in = individueel
G = Europese richtwaarde (= 90-percentiel  waarde + 100-percentiel  waarde x 1,5)
I = Europese imperatieve (bindende) waarde (= 95-percentiel  waarde + 100-percentiel  waarde x 1,5)
(0) = van deze waarde mag worden afgeweken bij uitzonderlijke geografische of weersomstandigheden
(1) = maximumgrenzen afhankelijk van de gemiddelde jaarlijkse temperatuur (hoge temperatuur en lage
temperatuur)
Wettelijke basis:
Basiskwaliteit: Besl. Vl. reg. 21/10/1987 (B.S. 06/01/1988), gewijzigd bij Besl. Vl. reg. 01/06/1995 (B.S.
31/07/1995) en Besl. Vl. reg. 19/01/2001 (B.S. 30/03/2001)
Viswaterkwaliteit: Besl. Vl. reg. 01/06/1995
Oppervlaktewater bestemd voor de productie van drinkwater (norm A3): Besl. Vl. reg. 01/06/1995
Zwemwaterkwaliteit: Besl. Vl. reg. 01/06/1995
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Bijlage II. Evolutie van enkele chemische parameters
in de meetpunten van het Leopoldkanaal vanaf 1980
tot 2008
Bron: www.vmm.be
Meetpunten:6000: Knokke-Heist t.h.v. spoorweg; 7000: Ramskapellebrug; 8000: Platheulebrug; 9000:
Moerhoofdebrug; 10000: Stenenschuurbrug; 11000: t.h.v. Isabellagemaal; 12000: Oostburg (Nl);
3000049: Brugge, zuiveringsstation; 3000050: Palingpot (Knokke-Heist); 3000055: Moershoofdebrug;
3000058: Isabellasluis; 3000059: Notelaarsbrug.
De waarden zijn in mg/l, met uitzondering van de Prati-index.
Pratiindex
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Chemisch
zuurstofverbruik
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

212

6000
2,7
3,9
4,7
3,8
3,8
3,8
3,6
4,7
3,5
2,9
4,5
3,9
3,3
3,1
3,3
3,2

7000
3,8
4,1
3,9
3,6
4
3,7
3,3
5,1
3,5
3,1
3,1
3,1
3,4
3,4
3,1
3,6

8000
5,1
6,4
4,4
5,3
4,1

6000

7000

132,4
113,7
73,4
67,8
74,3
60,8
55,3
54,0
54,8
46,1
49,1
47,8
46,0
47,2
45,0
46,5
46,3
47,4
39,5

136,1
102,3
62,9
66,1
70,3
61,1
56,8
59,9
50,2
46,0
48,6
43,7
46,9
47,9
47,0
44,6
48,3

10000
3
4,1
3,4
3,2
4

6,3
1

9000
6,2
5,2
5,4
4,6
4,9
3,6
3,9
3,6
4,1
3
2,6
3,5
3,7
4,2
3,1
4,1

8000

9000

10000

86,4
66,2
64,8
58,3
56,4

72,9
70,5
60,4
62,5
77,4
74,3
57,8
57,9
55,3
55,2

54,5
51,3
46,3
45,7
48,5
39,3

11000
2,5
2,7
2,7
2,3
3
4
3,6

7,2

3,3
3
3,1
2,8
3,5
3,6
2,9
3,4
2,9

11000

12000

7,4
3,9
3,5
4,5
3,5
4,4

130,3
141,6
80,1
80,9
94,9

66,5
67,1
78,0
64,0
64,4
48,3

12000
2,3
2,1
2,6
2,2
3,1

139,5
134,1
76,5
75,1
83,7
72,9
69,6

144,2
134,6
72,6
78,7
94,1

3000049

3000050

3000055

3000058

3000059

3000049
119,0
86,7
53,0
81,7
71,7
129,9
81,8
59,1
83,2
96,0

3000050
99,5
78,3
107,2
77,8
78,5
88,7

3000055
112,6
74,8
77,0
71,6
75,4
96,2
97,2
70,1
84,8
111,0

3000058
106,0
83,0
88,9
75,5
68,2
64,8
55,3
69,1
100,6
133,3

3000059
126,8
98,9
94,0
65,1
74,4
97,0
56,7
74,9
89,6
143,6

85,7
96,3

79,0
67,8
97,6
63,1
88,5
60,4
83,3
66,9
60,0
57,4
51,8
44,5
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Kjeldahlstikstof
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Totaal
fosfaat
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

www.inbo.be

6000

10,2
7,5
5,8
6,6
5,4

7000

9,4
5,8
4,8
10,9
4,4

5,7
3,8
3,3
3,0
3,6
4,0
2,9
2,7
2,8
2,5
2,4

5,5
3,9
3,3
3,0
3,9
4,1
3,0
2,6
2,9

6000

7000

2,1
2,0
1,3
2,7
2,0
1,7
1,6
1,5
1,4
1,1
1,2
1,0
1,0
1,3
1,1
0,8
0,9
0,6
0,4

2,1
2,1
1,3
2,0
1,4
1,6
1,5
1,6
1,3
1,1
1,2
0,9
1,0
1,3
0,9
0,8
0,9

8000

6,4

8000

1,8
9,0

9000

8,6
3,8
6,0

10000

4,2
2,5

4,3
3,1
4,6
3,6
3,3
3,0
3,3
3,5
2,7
2,4
3,1
2,7
2,5

2,8
1,8

9000

10000

1,9
2,3
1,2
2,3
0,9
1,6
0,9
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,6
0,8
0,6
0,5
0,5
0,4
0,2

11000

4,8
4,1
2,7
2,8
2,7
6,3

2,9
2,8
3,1
2,8

1,6
1,0

1,3
1,0
1,6
1,2
1,0
0,4

11000

1,2
1,0
1,0
1,1
1,1
1,1
1,5

12000

3,7
3,3
2,8
2,5
2,7

3000049
8,3
8,3
7,1
6,6
8,0
8,0

3000050
8,1
7,0

3000049
3,2
2,0
2,0
1,9
1,5
2,1
3,8

3000050
2,6
1,9
1,1

7,2
6,4

3000055
6,7
6,6
5,4
5,2
8,7
8,7

3000058
5,4
5,6
5,1
3,8
4,5
3,3

3000059
5,7
5,7
4,6
3,6
4,4
4,0

3000055
2,2
1,3
1,3
0,9
1,1
2,5
3,2

3000058
3,2
1,1
0,9
0,8
0,7
1,1
1,0

3000059
3,4
1,3
0,7
0,9
1,3
1,4
1,9

3,5
2,0
3,2
3,7
4,1
3,1
3,2
2,8
2,7
2,7
2,3
2,0

12000

1,1
1,2
0,8
1,8
1,0

1,9
3,1

0,4
0,7
1,1
1,0
1,0
0,9
1,3
1,1
0,7
0,9
0,7
0,4
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Zuurstofgehalte
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Biologisch
zuurstofverbruik
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
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6000

7000

9,1
6,4
5,9
6,2
6,5
6,3
7,4
9,3
7,9
7,3
10,4
7,2
7,1
8,0
8,2
7,8
8,3
7,5
10,1

11,1
6,2
6,7
6,5
6,5
6,5
8,5
9,3
7,6
6,9
7,8
7,2
7,3
8,5
8,1
6,3
8,1

6000

7000

12,8
11,9
6,9
7,4
7,0
7,5
7,4
7,4
8,4
5,3
6,3
5,5
5,2
5,6
5,2
4,5
4,0
4,3
1,7

9,8
9,1
8,1
8,3
6,7
7,8
7,4
8,3
7,7
5,9
6,4
5,8
5,2
6,6
5,6

8000

6,8
4,0
5,9
5,0
5,9

2,4
12,2
2,5
10,2

8000

8,0

9000

10000

10,6
5,9
5,3
5,3
5,5
8,2
7,3
7,5
7,0
8,7
8,6
7,4
8,4
6,9
8,7
6,9
6,9
6,0
8,8

6,6
8,5

9000

10000

12,0
11,7

5,5
5,7
4,5
3,6
3,0
1,5

8,5
8,3
7,0
7,1
6,3

11000

9,7
10,5
7,9
8,3
7,3
6,1
7,3

2,3
6,1
5,7
5,7
6,2
5,6

5,0

4,3
5,9
7,7
6,6
4,3
2,5

2,3

11000

15,0

12000

10,0
9,3
8,5
8,5
7,1

3000049
6,5
5,8
4,8
4,9
6,8
4,1
6,3
6,7
5,0

3000050
5,4
5,2
5,7
5,5
5,0
7,0
6,6

3000055
5,8
8,3
8,2
6,4
9,6
7,7
7,7
6,8
8,4

3000058
8,4
11,1
9,9
6,8
10,7
9,7
10,2
9,5
9,8

3000059
9,8
12,6
10,3
6,7
9,8
9,4
11,9
9,8
7,6

3000049

3000050

3000055

3000058
6,5

3000059

8
4

4

9

7,5

7

11,4
8,5
6,9
7,5
7,0
6,6
9,0
8,3
9,1
7,6
6,6
11,0

12000

8,0
8,7
6,1
7,2
5,9

13,5

3,5
5,6
6,5
6,1
5,4
7,3
6,3
6,6
4,9
3,1
2,7
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Nitriet+
nitraat
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
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6000

3,8
5,6
5,4
5,2
4,2
3,2
6,3
3,0
6,6
4,4
4,3
3,2
3,2
2,1
5,8
4,0
3,1
3,6
5,1

7000

3,6
5,8
6,2
5,6
4,4
3,4
5,7
2,7
6,5
4,3
4,2
4,2
2,7
1,8
3,0
3,9
2,8

8000

3,3
5,5
8,1
6,2
5,3

9000

3,2
5,5
10,4
5,4
7,7
5,0
5,7
3,5
13,1
4,9
5,0
3,9
2,6
1,8
3,3
4,7
3,9
4,2
5,7

10000

1,8
5,8
5,7
3,7
3,7

5,2
3,8
2,4
4,3
2,8
5,0

11000

2,4
4,0
10,3
6,2
6,5
4,4
6,0

12000

2,3
4,1
10,2
5,8
6,1

3000049
11,4
2,0

3000050
1,5
3,8

3000055
1,0
4,0

3000058
2,2
4,8

3000059
1,8
4,3

3,5
4,8
4,5
4,0
4,6
3,5
2,6

4,2
5,1
6,1

3,8
4,5
3,6
2,8
5,3
3,3
3,7

3,4
5,0
3,5
3,9
7,2
5,5
7,7

3,9
5,0
6,2
3,5
6,2
4,4
2,5

3,4
4,8

4,9
7,5
3,5
4,8
4,2
2,8
1,7
3,7
4,0
3,5
4,0
6,1
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Bijlage III. Palingpolluentenmeetnet

Bron: Goemans et al. (2003)
Meetpuntencode: AKL5, AKL6, AKL7: Afleidingskanaal van de Leie te Celiebrug, Rapenbrug
en te Knokke-Heist; BRK: Boerekreek; DAV2: Damse Vaart te Oostkerke; HGK:
Hollandersgatkreek; LEO, LEO1, LEO2: Leopoldkanaal t.h.v. Sifonbrug, Watervlietbrug en te
Moerkerke; OPK: Oostpolderkreek; RLK: Roeselarekreek.

Code
AKL5
AKL6
AKL7
BRK
DAV2
HGK
LEO
LEO1
LEO2
OPK
RLK

PCB28
5,8
9,0
6,8
0,2
2,3
0,4
37,7
0,5
1,0
0,6
0,0

PCB31
3,2
4,3
3,1
0,1
0,9
0,5
16,6
0,3
0,6
0,6
0,3

PCB52
80,1
106,2
82,7
0,3
6,5
1,1
3,5
3,0
4,6
1,8
0,5

PCB101
84,4
118,8
67,7
0,7
4,8
2,7
16,8
7,3
8,9
2,9
2,6

PCB105
24,0
33,5
27,2
2,0
2,7
2,0
9,0
4,4
4,7
2,4
1,8

PCB118
52,9
82,4
58,2
1,3
9,5
3,8
34,3
9,7
12,3
4,9
2,8

PCB138
151,2
218,7
120,6
2,6
18,1
6,9
39,6
15,2
25,3
10,6
5,7

PCB153
147,1
202,5
107,0
4,3
24,8
8,9
56,5
17,1
32,5
14,2
7,1

PCB156
10,9
14,6
8,7
5,5
1,3
0,6
5,6
1,6
2,2
1,7
0,5

som 7 merker
PCB's
595,6
826,9
489,4
17,3
78,3
27,1
213,8
59,0
99,7
42,6
21,5

PCB180
74,2
89,4
46,4
0,8
12,3
3,4
25,4
6,2
15,2
7,6
2,8

naar Provincie Zeeland,
1993

waarden in ng/g versgewicht
Code
AKL5
AKL6
AKL7
BRK
DAV2
HGK
LEO
LEO1
LEO2
OPK
RLK

HCHA
HCHG
DIELDRIN
1,3
43,9
10,0
1,3
93,1
11,9
1,3
61,6
14,2
3,9
0,1
1,9
1,7
15,0
1,7
0,3
8,9
12,7
4,7
18,1
14,0
0,5
9,7
8,6
0,6
13,9
19,8
0,2
1,3
22,0
0,3
1,8
13,8
waarden in ng/g versgewicht

Code
AKL5
AKL6
AKL7
BRK
DAV2
HGK
LEO
LEO1
LEO2
OPK
RLK

Hg
Cd
Pb
Cu
Zn
Ni
64,1
2,9
16,3
88,0
14,3
98,7
106,5
11,8
49,4
49,0
2,0
68,0
0,24
17,2
20,5
5,3
49,0
32,2
0,32
20,4
25,4
121,3
38,9
3,6
15,8
0,28
20,7
56,7
2,3
61,8
7,4
0,65
58,4
88,2
10,0
24,1
63,0
85,2
2,0
100,2
0,47
25,8
45,8
4,4
71,8
0,35
25,7
96,0
114,0
2,0
0,27
24,8
10,0
170,0
Hg, Cd, Pb, Ni en Cr in ng/g versgewicht; Cu en Zn in µg/g versgewicht
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berekend totaal PCB
1609,7
2235,0
1322,8
46,8
211,7
73,2
577,7
159,5
269,4
115,2
58,0

ENDRIN
1,05
1,63
1,18
0,01
0,01
0,02
28,58
0,95
0,03
0,02
0,02

HCB
7,9
9,8
9,4
0,5
0,5
0,7
6,9
3,0
3,4
3,3
1,8

TDE
34,1
60,8
50,4
2,4
7,4
14,4
3,4
20,1
21,3
20,6
8,5

DDTPP
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
0,22
0,03
0,02
0,03
0,13
0,02

pp DDE
51,6
80,8
67,8
18,1
21,4
36,0
127,2
76,0
59,9
41,1
32,3

somDDT's
85,8
141,6
118,2
20,5
28,9
50,6
130,6
96,1
81,2
61,8
40,8

TNONA
0,79
1,06
0,54
0,01
0,01
0,13
0,03
0,26
0,03
0,53
0,02

Aldrin

2,9

Cr

209,0
246,8
217,5
140,6
106,4
156,2
123,0
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Bijlage IV. Vegetatieopnames

Tijdens het veldwerk werden enkele vegetatieopnames gemaakt. De opnames werden enkel
genomen bij de ecologisch waardevolle vegetatietypes. Rode lijst-soorten in de opnames zijn
weergegeven in het vet.
Voor het inschatten van de bedekking en abundantie van de verschillende plantensoorten
werd de decimale schaal van Londo (1975) gebruikt:
Code

Bedekking

.1

<1%

waarbij . =

R = sporadisch (1-3 exemplaren)

.2

1-3%

P = weinig talrijk (4-20 exemplaren)

.4

3-5%

A = talrijk (21-100 exemplaren)
M = zeer talrijk (>100 exemplaren)

1

6-15%

2

16-25%

3

26-35%

4

36-45%

5

46-55%

6

56-65%

7

66-75%

8

76-85%

9

86-95%

10

95-100%
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Opname 1

Opname 2

Opname 3

Datum: 09/07/2003
Oppervlakte: 2m x 2m
Locatie: Westelijke oever
van het Leopoldkanaal
tussen pompgemaal en
Notelaarsbrug; t.h.v.
uitmonding van de
Zwartesluisbeek; op 300m
van pompgemaal
Hellingsgraad: 60%
Expositie: O
Opm.: beschaduwing door
populieren

Datum: 09/07/2003
Oppervlakte: 2m x 2m
Locatie: Oostelijke oever
van het Leopoldkanaal
tussen pompgemaal en
Notelaarsbrug; t.h.v.
uitmonding van de
Zwartesluisbeek; op 300m
van pompgemaal
Hellingsgraad: 60%
Expositie: W
Opm.: beschaduwing door
populieren

Datum: 28/05/2003
Oppervlakte: 2m x 5m
Locatie: Noordelijke oever
van het Leopoldkanaal
tussen Bellekesstraatbrug
en Stenenschuurbrug;
tussen hectometerpaal 32
en 33.
Hellingsgraad: 30%
Expositie: Z
Opm.: beschaduwing door
populieren

Soorten en bedekking:

Soorten en bedekking:

Goudhaver
Smalle weegbree
Hondsdraf
Peen
Glanshaver
Vogelwikke
Grote ratelaar
Scherpe boterbloem
Gewone agrimonie
Rood zwenkgras
Klein streepzaad
Kropaar
Kweek
Zandmuur
Veldbeemdgras
Jakobskruiskruid

3
2
2
2
1
1
A4
P4
R4
P2
R2
P1
P1
P1
R1
R1

Mosbedekking: 5%
Bedekking hogere planten:
95%
Totale bedekking: 95%
Strooisel: 70%
Medeauteur: Sander Jacobs

Viltig kruiskruid
Vijfvingerkruid
Glanshaver
Goudhaver
Rood zwenkgras
Grote ratelaar
Gewone agrimonie
Rubus sp.
Hondsdraf
Sint-Janskruid
Scherpe boterbloem
Smalle weegbree
Vogelwikke
Fioringras
Veldbeemdgras
Hopklaver
Peen
Kweek

3
2
2
2
1
1
1
1
A4
P4
P2
R2
P1
R1
R1
R1
R1
R1

Mosbedekking: 60%
Bedekking hogere planten:
95%
Totale bedekking: 95%
Strooisel: 50%

Soorten en bedekking:
Glanshaver
Wilde marjolein
Sint-Janskruid
Rood zwenkgras
Rubus sp.
Akkerdistel
Riet
Kleefkruid
Akkerwinde
Kropaar
Scherpe boterbloem
Gewone hoornbloem
Heermoes
Duinriet
Fluitenkruid
Hondsdraf
Goudhaver

5
4
1
1
1
A1
P1
P1
P1
P1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1

Mosbedekking: 0%
Bedekking hogere planten:
100%
Totale bedekking: 100%
Strooisel: 30%

Medeauteur: Sander Jacobs
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Opname 4

Opname 5

Opname 6

Datum: 13/06/2003
Oppervlakte: 5m x 1m
Locatie: Zuidelijke
landoever van het
Leopoldkanaal tussen
Bellekesstraatbrug en
Watervlietbrug 50 m van de
Braamdijk (richting
Watervlietbrug)
Hellingsgraad: 40%
Expositie: Z
Opm.: beschaduwing door
populieren

Datum: 13/06/2003
Oppervlakte: 5m x 1m
Locatie: Zuidelijke
landoever van het
Leopoldkanaal tussen
Bellekesstraatbrug en
Watervlietbrug t.h.v.
bunker.
Hellingsgraad: 70%
Expositie: Z
Opm.: beschaduwing door
populieren

Datum: 09/07/2003
Oppervlakte: 2m x 3m
Locatie: Zuidelijke
landoever van het
Leopoldkanaal tussen
Watervlietbrug en SintJansbrug; 500 m van
Watervlietbrug.
Hellingsgraad: 70%
Expositie: Z

Soorten en bedekking:

Rubus sp.
Knoopkruid
Wilde marjolein
Gewone agrimonie
Hondsdraf
Riet
Glanshaver
Kweek
Sint-Janskruid
Gewone engelwortel
Penningkruid
Gestreepte witbol
Kleefkruid
Margriet
Viltig kruiskruid
Duinriet
Heermoes
Haagwinde
Akerwinde
Heelblaadjes
Veldzuring
Vogelwikke
Ruige zegge
Gewoon reukgras
Kropaar
Duizendblad
Krulzuring

Soorten en bedekking:
Wilde marjolein
Glanshaver
Gewone agrimonie
Fluitenkruid
Goudhaver
Kropaar
Vogelwikke
Fijne ooievaarsbek
Hondsdraf
Vijfvingerkruid
Rubus sp.
Akkerdistel
IJle dravik
Akkerkool
Gestreepte witbol
Peen
Veldzuring
Eenstijlige meidoorn
Gele morgenster

5
2
1
1
A4
P4
P1
P1
P1
P1
P1
P1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1

Mosbedekking: 0%
Bedekking hogere planten:
100%
Totale bedekking: 100%
Strooisel: 40%

Akkerwinde
Rubus sp
Sint-Janskruid
Peen
Glanshaver
Kropaar
Wilde marjolein
Kweek
Rood Zwenkgras
Hondsdraf
Vijfvingerkruid
IJle dravik
Duizendblad
Kruipende boterbloem
Akkerdistel
Knoopkruid
Heelblaadjes
Gekroesde melkdistel
Klein streepzaad
Smalle wikke
Grote brandnetel

4
2
2
1
1
1
1
P4
P2
P1
P1
P1
P1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1

Mosbedekking: 0%
Bedekking hogere planten:
95%
Totale bedekking: 95%
Strooisel: 40%

Soorten en bedekking:
4
3
2
2
2
1
1
A4
R2
R2
R2
P1
P1
P1
P1
P1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1

Mosbedekking: 0%
Bedekking hogere planten:
100
Totale bedekking: 100
Strooisel: 5%
Medeauteur: Sander Jacobs
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Opname 7

Opname 8

Opname 9

Datum: 13/06/2003
Oppervlakte: 2m x 2m
Locatie: Noordelijke oever
van het Leopoldkanaal
tussen Sint-Jansbrug en
Zonnebrug; 10m (richting
Sint-Jansbrug) van
hectometerpaal nummer 84
Hellingsgraad: 30%
Expositie: Z
Opm.: beschaduwing door
populieren

Datum: 13/06/2003
Oppervlakte: 2m x 2m
Locatie: Zuidelijke oever
van het Leopoldkanaal
tussen Zonnebrug en
Langewegbrug; 3 populieren
(richting Langewegbrug)
verwijderd van
wilgenstruweel
Hellingsgraad: 20%
Expositie: N
Opm.: beschaduwing door
populieren

Datum: 13/06/2003
Oppervlakte: 2m x 2m
Locatie: Zuidelijke oever
van het Leopoldkanaal
tussen Zonnebrug en
Langewegbrug; 19
populieren (dus zo’n 150 m)
van Langewegbrug
Hellingsgraad: 20%
Expositie: N
Opm.: beschaduwing door
populieren

Soorten en bedekking:
Rubus sp.
Glanshaver
Rood zwenkgras
Goudhaver
Strandkweek
Peen
Margriet
Bevertjes (22 bloeistengels)
Knoopkruid
Kleefkruid
Kropaar
Zeegroene zegge
Duizendblad
Eenstijlige meidoorn
Gewone rolklaver

Soorten en bedekking:
3
2
2
1
1
1
A4
A4
R4
P1
P1
A1
R1
R1
R1

Mosbedekking: 0%
Bedekking hogere planten:
95%
Totale bedekking: 95%
Strooisel: 40%

Glanshaver
Gestreepte witbol
Knoopkruid
Kropaar
Rubus sp.
Gewoon reukgras
Rood zwenkgras
Smalle weegbree
Goudhaver
Zeegroene zegge
Veldzuring
Gewone hoornbloem
Margriet
Bevertjes (13
bloeistengels)
Scherpe boterbloem
Sint-Janskruid
Gewone hoornbloem
Eenstijlige meidoorn
Rietzwenkgras
Akkerdistel
Vijfvingerkruid
Zachte dravik

2
2
2
2
1
1
1
1
A4
A1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
R1
R1
R1
R1
R1

Soorten en bedekking:
Glanshaver
Rood zwenkgras
Rubus sp.
Strandkweek
Goudhaver
Fluitenkruid
Veldzuring
Gestreepte witbol
Hondskruid
Gewone hoornbloem
Smalle weegbree
Hondsdraf
Duizendblad
Peen

4
4
1
1
A4
P4
P1
P1
R1
R1
R1
R1
R1
R1

Mosbedekking: 0%
Bedekking hogere planten:
100%
Totale bedekking: 100%
Strooisel: 60%

Mosbedekking: 0%
Bedekking hogere planten:
100%
Totale bedekking: 100%
Strooisel: 50%
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Opname 10

Opname 11

Opname 12

Datum: 22/05/2003
Oppervlakte: 2m x 2m
Locatie: Zuidelijke oever
van het Leopoldkanaal
tussen Moerhoofdebrug en
Oosthoekbrug; 100m van
uitstroom waterloop; 6
populieren van
vlierstruweel.
Hellingsgraad: 10%
Expositie: NNO
Opm.: beschaduwing door
populieren

Datum: 16/05/2003
Oppervlakte: 2m x 2m
Locatie: Zuidelijke oever
van het Leopoldkanaal
tussen Oosthoekbrug en
Strobrug; onder de
hoogspanningslijn
Hellingsgraad: vlak
Opm.: beheer door
konijnebegrazing

Datum: 16/05/2003
Oppervlakte: 2m x 2m
Locatie: Noordelijke oever
van het Leopoldkanaal
tussen Oosthoekbrug en
Strobrug; 20m van
hectometerpaal nummer165
Hellingsgraad: 20%
Expositie: ZZW
Opm.: beschaduwing door
jonge populieren

Soorten en bedekking:
Fluitenkruid
Ruw beemdgras
Rood zwenkgras
Gestreepte witbol
Akkerdistel
Gewoon reukgras
Glanshaver
Moerasspirea
Kropaar
Paardebloem sp.
Zachte dravik
Veldzuring
Grote keverorchis
Grasmuur
Gewone hoornbloem
Gewone veldbies
Duizendblad
Scherpe boterbloem

4
2
1
1
1
P4
P4
P4
P4
P4
P2
P1
P1
R1
R1
R1
R1
R1

Mosbedekking: 5%
Bedekking hogere planten:
95%
Totale bedekking: 95%
Strooisel: 0%
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Soorten en bedekking:
Knoopkruid
Rood zwenkgras
Margriet
Smalle weegbree
Knolboterbloem
Glanshaver
Gewoon reukgras
Gewone veldbies
Gewoon biggenkruid
Veldbeemdgras
Peen
Gewone rolklaver
Smalle wikke
Ijle dravik
Zachte dravik
Gewone hoornbloem
Veldzuring
Akkerhoornbloem
Jakobskruiskruid

Soorten en bedekking:
4
2
1
1
1
1
A4
A4
P4
P2
P2
P2
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1

Mosbedekking: 60%
Bedekking hogere planten:
90%
Totale bedekking: 100%
Strooisel: 0%

Margriet
Glanshaver
Duizendblad
Smalle weegbree
Rood zwenkgras
Knolboterbloem
Jakobskruiskruid
Peen
Gestreepte witbol
Kropaar
Ijle dravik
Zachte dravik
Akkerdistel
Gewone hoornbloem
Gewone veldbies
Gewoon reukgras
Smalle wikke
Paardebloem sp.
Kraailook

3
2
1
1
1
A4
P4
P2
P1
P1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1

Mosbedekking: 0%
Bedekking hogere planten:
90%
Totale bedekking: 90%
Strooisel: 40%
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Opname 13

Opname 14

Opname 15

Datum: 16/05/2003
Oppervlakte: 2m x 2m
Locatie: Noordelijke oever
van het Leopoldkanaal
tussen Oosthoekbrug en
Strobrug; ter hoogte van
hectometerpaal nummer168
Hellingsgraad: 20%
Expositie: ZZW
Opm.: beschaduwing door
jonge populieren

Datum: 16/05/2003
Oppervlakte: 2m x 2m
Locatie: Zuidelijke oever
van het Leopoldkanaal
tussen Strobrug en
Leestjesbrug; 600m van
Strobrug.
Hellingsgraad: 40%
Expositie: NNO
Opm.: beschaduwing door
populieren

Soorten en bedekking:

Soorten en bedekking:

Datum: 26/05/2003
Oppervlakte: 4m x 7m
Locatie: Zuidelijke oever
van het Leopoldkanaal
tussen Strobrug en
Leestjesbrug; 300m van
Leestjesbrug.
Hellingsgraad: 50%
Expositie: N
Opm.: beschaduwing door
populieren; begraasd door
vaarzen; zelfs tot december
2003

Gewoon reukgras
Rood zwenkgras
Glanshaver
Smalle weegbree
Sint-Janskruid
Boerenwormkruid
Gestreepte witbol
Rubus sp.
Knolboterbloem
Gele morgenster
Veldzuring
Heermoes
Margriet
Avondkoekoeksbloem
Knoopkruid
Zomereik
Duizendblad
Zachte dravik

3
1
1
1
A4
P4
A1
P2
P2
P1
P1
P1
R1
R1
R1
R1
R1
R1

Mosbedekking: 0%
Bedekking hogere planten:
80%
Totale bedekking: 80%
Strooisel: 60%

Scherpe boterbloem
Gulden sleutelbloem
Gewoon reukgras
Kruipende boterbloem
Veldzuring
Kale jonker
Gestreepte witbol
Kropaar
Rood zwenkgras
Pinksterbloem
Gewoon biggenkruid
Madeliefje
Witte klaver
Gewone veldbies
Ruw beemdgras
Kluwenhoornbloem

4
2
2
1
1
1
1
P4
P4
A4
P2
P2
A1
P1
R1
R1

Mosbedekking: 10%
Bedekking hogere planten:
90%
Totale bedekking: 95%
Strooisel: 0%

Soorten en bedekking:
Kropaar
Veldbeemdgras
Rood zwenkgras
Akkerdistel
Gewoon reukgras
Gestreepte witbol
Scherpe boterbloem
Kale jonker
Gewone ereprijs
Paardebloem sp.
Veldzuring
Gulden sleutelbloem
Maarts viooltje
Madeliefje
Kruipende boterbloem
Rubus sp.
Gewone hoornbloem
Myosotis sp

5
3
3
A2
P2
P2
A1
P1
P1
P1
P1
P1
M1
M1
R1
R1
R1
R1

Mosbedekking: 10%
Bedekking hogere planten:
95%
Totale bedekking: 98%
Strooisel: 5%
Medeauteur: Wim Slabbaert
(Slabbaert, 2003)
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Opname 16

Opname 17

Opname 18

Datum: 06/06/2003
Oppervlakte: 2m x 3m
Locatie: Noordelijke oever
van het Leopoldkanaal
tussen Molentjesbrug en
Platheulebrug. Tussen
hectometerpaal 2,7 en 2,8.
Hellingsgraad: 40%
Expositie: ZW
Opm.: beschaduwing door
populieren

Datum: 05/06/2003
Oppervlakte: 2m x 5m
Locatie: Noordelijke oever
van het Leopoldkanaal
tussen Sifonbrug en
Oostkerkebrug; 100m van
verkeersbord (richting
Oostkerkebrug).
Hellingsgraad: 5%
Expositie: ZW
Opm.: beschaduwing door
populieren

Datum: 05/06/2003
Oppervlakte: 2m x 5m
Locatie: Noordelijke oever
van het Leopoldkanaal
tussen Sifonbrug en
Oostkerkebrug; 7 populieren
van verkeersbord (richting
Oostkerkebrug).
Hellingsgraad: 5%
Expositie: ZW
Opm.: beschaduwing door
populieren

Soorten en bedekking:

Soorten en bedekking:

Soorten en bedekking:
Rubus sp
Gewone agrimonie
Grote brandnetel
Hokjespeul
Oeverzegge
Kleefkruid
Boerenwormkruid
Akkerdistel
Eenstijlige meidoorn
Strandkweek
Gewone smeerwortel
Kluwenzuring
Es

4
2
2
1
A4
A2
P2
P2
P1
R1
R1
R1
R1

Mosbedekking: 0%
Bedekking hogere planten:
100%
Totale bedekking: 100%
Strooisel: 10%

Fluitenkruid
Glanshaver
Rood zwenkgras
Rubus sp.
Gewone bermzegge
Duizendblad
Ruige zegge
Boerenwormkruid
Gestreepte witbol
Grasmuur
Veldzuring
Knoopkruid
Bijvoet
Kropaar
Kraailook
Kleefkruid
Krulzuring
Gewoon reukgras
Kleefkruid
Gewone rolklaver
Zomereik
Gewoon struisgras
Heermoes
Margriet
Eenstijlige meidoorn

2
2
2
1
1
1
1
1
1
A2
P2
P2
P2
P2
P1
P1
P1
P1
P1
P1
R1
R1
R1
R1
R1

Mosbedekking: 0%
Bedekking hogere planten:
100%
Totale bedekking: 100%
Strooisel: 70%
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Hokjespeul
Glanshaver
Fluitenkruid
Ruw beemdgras
Rood zwenkgras
Veldzuring
Scherpe boterbloem
IJle dravik
Gewoon struisgras
Grasmuur
Heermoes
Zachte dravik
Gestreepte witbol
Duizendblad
Kropaar
Akkerwinde
Bijvoet
Kraailook
Kleefkruid
Smalle wikke
Kweek
Gewoon reukgras
Paardebloem sp

3
3
2
1
P4
P2
P2
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1

Mosbedekking: 0%
Bedekking hogere planten:
100%
Totale bedekking: 100%
Strooisel: 10%
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Opname 19

Opname 20

Opname 21

Datum: 05/06/2003
Oppervlakte: 2m x 3m
Locatie: Noordelijke
landoever van het
Leopoldkanaal tussen
Oostkerkebrug en
Dudzelebrug; t.h.v. de
Heernisstraat.
Hellingsgraad: 40%
Expositie: NO
Opm.: beschaduwing door
populieren

Datum: 18/06/2003
Oppervlakte: 2m x 2m
Locatie: Zuidelijke oever
van het Leopoldkanaal
tussen de Ramskapellebrug
en de spoorweg; 500m van
de spoorweg
Hellingsgraad: 10%
Expositie: ZW

Datum: 18/06/2003
Oppervlakte: 2m x 2m
Locatie: Zuidelijke oever
van het Leopoldkanaal
tussen Ramskapellebrug en
de spoorweg; net voor
spoorwegovergang.
Hellingsgraad: vlak

Soorten en bedekking:
Grote ratelaar
Rood zwenkgras
Glanshaver
Vogelwikke
Duizendblad
Smalle weegbree
Sleedoorn
Veldbeemdgras
Veldzuring
Zomereik
Jakobskruiskruid
Smeerwortel
Eenstijlige meidoorn
Peen
Akkerdistel
Scherpe boterbloem

4
2
2
1
P2
P2
R2
P1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1

Mosbedekking: 0%
Bedekking hogere planten:
80%
Totale bedekking: 80%
Strooisel: 60%

Soorten en bedekking:
Glanshaver
Kleine klaver
Smalle weegbree
Kattendoorn
Gewone rolklaver
Witte klaver
Veldbeemdgras
Rood zwenkgras
Goudhaver
Grote weegbree
Duinriet
Klein streepzaad
Rode klaver
Paardebloem sp.
Liggende klaver
Akkerdistel
Hondsdraf
Engels raaigras
Vijfvingerkruid
Jakobskruiskruid
Smalle wikke
Gewone hoornbloem
Duizendblad
Zachte dravik
Gestreepte witbol
Ringelwikke
Madeliefje

3
3
1
1
1
1
1
1
P4
P4
P2
P2
P2
P2
P1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1

Soorten en bedekking:
Kleine ratelaar
Luzerne
Rood zwenkgras
Smalle weegbree
Gewoon biggenkruid
Gestreepte witbol
Paardebloem sp.
Rode klaver
Klein streepzaad
Gewone hoornbloem
Glanshaver
Akkerdistel
Zandmuur
Gele morgenster
Smalle wikke
Jakobskruiskruid
Zachte dravik

3
3
3
2
1
1
P4
P2
P2
A1
P1
R1
R1
R1
R1
R1
R1

Mosbedekking: 30%
Bedekking hogere planten:
80%
Totale bedekking: 90%
Strooisel: 60%

Mosbedekking: 0%
Bedekking hogere planten:
95%
Totale bedekking: 95%
Strooisel: 30%
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Opname 22

Opname 23

Datum: 18/06/2003
Oppervlakte: 1m x 1m
Locatie: Noordelijke oever
van het Leopoldkanaal
tussen de spoorweg en de
inkokering
Hellingsgraad: vlak
Opm.: konijnenbegrazing

Datum: 18/06/2003
Oppervlakte: 1m x 1m
Locatie: Noordelijke oever
van het Leopoldkanaal
tussen de spoorweg en de
inkokering
Hellingsgraad: vlak
Opm.: konijnenbegrazing

Soorten en bedekking:

Soorten en bedekking:

Kruipend stalkruid
Smalle weegbree
Zandmuur
Liggende klaver
Rood zwenkgras
Heermoes
Duindravik
Muurpeper
Veldereprijs
Hertshoornweegbree
Zachte ooievaarsbek
Ruw vergeet-mij-nietje
Gewone reigersbek
Zanddoddengras
Hopklaver
Gewoon langbaardgras

2
2
1
1
P4
P4
P4
A2
P1
P1
R1
R1
R1
R1
R1
R1

Mosbedekking: 60%
Bedekking hogere planten:
70%
Totale bedekking: 80%
Strooisel: 5%
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Smalle weegbree
Zandmuur
Gewoon biggenkruid
Rood zwenkgras
Zilverhaver
Muurpeper
Stijve windhalm
Liggende klaver
Hertshoornweegbree
Gewone hoornbloem
Duindravik
Gewoon langbaardgras
Zanddoddengras

2
1
1
1
1
1
A2
P2
P2
P2
R1
R1
R1

Mosbedekking: 60%
Bedekking hogere planten:
60%
Totale bedekking: 80%
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Bijlage V. Karakterisering van de graslandecotopen in
PotNat (Wouters & Decleer, in voorbereiding)
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Bijlage VI. Karakterisering van de ecoseries in PotNat
(Wouters & Decleer, in voorbereiding)
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Fotobijlage
Fotobijlage historische kaarten

Foto 1. De Ferrariskaart (1775) toont dat de zandstreek bestond uit bosgebieden en een zeer
kleinschalig landschap met veel hagen en houtkanten. De waterloop die de figuur doorsnijdt
is de Lieve. Het Leopoldkanaal werd op deze plaats parallel met en net ten noorden van de
Lieve gegraven. Het Afleidingskanaal van de Leie werd later gegraven in de bedding van de
Lieve.
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Foto 2. Het westelijk deel van het studiegebied bestond ten tijde van Ferraris vooral uit
moerassige weilanden.
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Foto 3. Een oude topografische kaart (1862 en 1869) toont open water aan de Oesterput
met een zuidwestelijke uitloper. Rond het Leopoldkanaal liggen graslanden tussen de
Oesterputbrug en de Stenenschuurbrug. Loodrecht op de Noorddijk komen graslanden voor.
De karrevelden net ten zuiden van de Braamdijk (rode ellipsen) bestaan uit grasland. Rond
de Graaf-Jansdijk (onderste deel van de foto) is een zeer kleinschalig landschap te zien.

Foto 4. De oude topografische kaart van 1870 toont de zuidelijke uitloper van de
Vrouwkeshoekkreek. Deze uitloper werd in de jaren ‘60 opgevuld met specie van het
Leopoldkanaal. Ten zuiden van de Bentillekreek valt een zeer kleinschalig landschap te
noteren.
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Fotobijlage Leopoldkanaal
Fotobijlage oever- en watervegetatie en open water

Foto 5-6. Het Leopoldkanaal is tussen Oesterputbrug en Stenenschuurbrug gegraven in een
vroegere kreekbedding waardoor de taluds heel beperkt zijn. De oevervegetatie is er fraai
ontwikkelend en bestaat voornamelijk uit Riet met lokaal Heemst en Heen. De rietvegetatie
is hier een broedbiotoop voor zeldzame vogelsoorten zoals Rietgors, Rietzanger en
Blauwborst.
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Foto 7. Het Leopoldkanaal heeft veelal onverdedigde oevers. Hierdoor zijn er goede
mogelijkheden voor het ontwikkelen van fraaie oevervegetaties. De foto toont een
voorjaarsaspect tussen Moershoofdebrug en Oosthoekbrug waarbij Riet abundant aanwezig
als oevervegetatie.

Foto 8. Plaatselijk zijn ter hoogte van de waterlijn Liesgras vegetaties ontwikkeld.
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Foto 9. Tussen Strobrug en Leestjesbrug bestaat de oevervegetatie voornamelijk uit
Kalmoes. Van oorsprong is Kalmoes een Aziatische soort, die zich al lang geleden inburgerde
in Europa, maar geen invasief karakter heeft.

Foto 10. Lokaal, zoals tussen Oosthoek- en Strobrug, komen struwelen voor van natte
standplaatsen. Indien er geen hinder is voor weggebruikers of aangelanden kunnen deze
houtige vegetaties best ongemoeid worden gelaten gezien hun ecologische en
landschappelijke waarde. Zoniet kan het beheer en onderhoud er in bestaan periodiek de
struiken gefaseerd af te zetten (hakhoutbeheer in cycli van 5 of meer jaar).
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Foto 11. De aquatische vegetatie is in het Leopoldkanaal slecht ontwikkeld. Slechts op een
plaats, tussen Moershoofdebrug en Oosthoekbrug, komt Witte waterlelie voor. Door de roze
bloemen is dit vermoedelijk een geïntroduceerde tuinplant. De mogelijkheden voor een goed
ontwikkelde watervegetatie worden momenteel vermoedelijk vooral gehypothekeerd door
een dikke sliblaag in het Leopoldkanaal.
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Fotobijlage bermen
De bermen van het Leopoldkanaal bezitten een belangrijke waarde in het natuurbehoud: ze
herbergen waardevolle biotopen en dienen als leefgebied, verblijf-, vluchtplaats voor tal van
organismen die niet in het aangrenzend agrarisch landschap kunnen leven. Bovendien
hebben ze een belang voor de verbreiding van soorten wegens hun functie als ecologische
verbindingsweg. Daarnaast hebben de bermen een belangrijke esthetische functie, die de
belevingswaarde van het landschap vergroot.

Kruid- en struikvegetatie

Foto 12. De kruidvegetatie van de bermen van het Leopoldkanaal, zoals de noordelijke berm
tussen Strobrug en Leestjesbrug, bestaat voornamelijk uit het Zevenblad – Ridderzuring
bermtype. Dit bermtype duidt op eerder voedselrijke omstandigheden waarbij productieve
soorten (zoals Gestreepte witbol, Kropaar, IJle dravik, Grote brandnetel en Fluitenkruid)
domineren. Via een natuurvriendelijk beheer is het wenselijk dit bermtype te laten evolueren
naar soortenrijkere types.
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Foto 13-14. In het voorjaar worden sommige bermtrajecten, zoals tussen Strobrug en
Leestjesbrug (bovenste foto) en tussen Stenenschuurbrug en Bellekesstraatbrug (onderste
foto), gedomineerd door Fluitenkruid. Ondanks het visueel fraaie aspect is dit niet gewenst
vermits het massaal voorkomen van deze soort duidt op voedselrijke omstandigheden. Na de
bloei van Fluitenkruid kennen dergelijke bermen een sterke ontwikkeling van onder meer
Akkerdistel, Grote brandnetel en van competitieve grassoorten zoals Kropaar, IJle dravik en
Gestreepte witbol. Twee maal maaien per jaar of een extensieve begrazing zijn wenselijk om
soortenrijkere vegetaties te ontwikkelen.
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Foto 15-16. Het Wilde marjolein – Vierzadige wikke bermtype komt onder meer voor net
stroomopwaarts het Isabellagemaal (bovenste foto) en lokaal tussen Watervlietbrug en SintJansbrug (noordelijke berm; t.h.v. Houtlanddijk; onderste foto). Dit bermtype is ecologisch
waardevol wegens de beperkte geografische verspreiding in Vlaanderen en vermits veel
zeldzame of rodelijstsoorten er optimaal voorkomen. De vegetatie is kalkindicerend en
warmteminnend met typische soorten zoals Gewone agrimonie (bovenste foto), Viltig
kruiskruid en Grote ratelaar (bovenste foto) of Wilde marjolein (onderste foto). Extensieve
begrazing is de meest aangewezen beheermaatregel om dit bermtype te behouden of verder
te ontwikkelen.
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Foto 17-18. Het Vlasbekje – Sint-Janskruid bermtype wordt lokaal gevonden langs het
Leopoldkanaal zoals tussen Watervlietbrug en Sint-Jansbrug. Dit bermtype komt voor op
matig voedselrijke en droge bodems. Typische of dominante soorten zijn Sint-Janskruid,
Margriet, Vlasbekje, Peen, Duizendblad, Veldlathyrus en Rood zwenkgras.
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Foto 19. Op de middenberm tussen Strobrug en Leestjesbrug komt een ecologisch
waardevolle vegetatie voor met Gulden sleutelbloem. Om deze voorjaarsoort in stand te
houden is een meer extensieve begrazingsvorm wenselijk met vrij late inschaardata (juli).

Foto 20. Tussen Oosthoekbrug en Strobrug komt een relatief soorten- en bloemrijke
vegetatie voor. De foto toont een voorzomeraspect met bloei van Margriet. Het in stand
houden of verder ontwikkelen van dit bermtype kan door een extensieve begrazing of via
een maaibeheer (voorstel: 2 maaibeurten per jaar met een vroege 1ste maaibeurt, namelijk
midden mei, en een 2de maaibeurt in september).
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Foto 21-22. Lokaal hebben de bermen een brede landzijde zoals de noordelijke berm tussen
Leestjesbrug en Jacksenbrug (bovenste foto) en de zuidelijke berm tussen Oosthoekbrug en
Strobrug (onderste foto). Hier kan een gefaseerd maaibeheer gebeuren waarbij stukken
vegetatie slechts om de paar jaar worden gemaaid. Op die manier ontstaat een afwisseling
van korte en ruige vegetaties wat vooral interessant voor de fauna.
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Foto 23. Door een nietsdoen-beheer komt aan het landtalud van de zuidelijke berm tussen
Zonnebrug en Langewegbrug een mozaïek van struik- (voornamelijk Eenstijlige meidoorn en
Sleedoorn) en kruidvegetatie voor. Dergelijke structuurdiversiteit betekent een belangrijke
ecologische meerwaarde. Via extensieve begrazing kan deze structuurvariatie worden
behouden en verder ontwikkelen.

Foto 24. Uitgestrekte, monospecifieke braamstruwelen (zoals op de noordelijke berm tussen
Moershoofde- en Lievebrug) vormen plaatselijk lastige concurrentie voor herstel en
ontwikkeling van soortenrijke kruidvegetaties. Terugdringen kan door een maaibeheer
tijdens het groeiseizoen. Niet overal hoeven braamstruwelen te worden bestreden: ze
hebben ook een schuilfunctie voor allerlei dieren of vormen het specifieke leefgebied van
bepaalde soorten (bv. broedbiotoop van Braamsluiper). Bramen zijn een natuurlijke
component van mantel-zoomsituaties op de overgang van bos en struweel naar open
vegetatie.
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Foto 25. De bermen aan de waterzijde tussen Ramskapellebrug en de spoorovergang zijn vrij
steil en kennen een afwisseling van kruidige vegetatie en struweel van voornamelijk Gladde
iep. Aan de landzijde komt plaatselijk een aangeplant struweel voor van vooral Gewone
esdoorn en Es. De belangrijkste beheervoorstellen zijn 2 maaibeurten per jaar van de kruin
en het bovenste deel van het talud aan de waterzijde.

Foto 26-27. De berm tussen Ramskapellebrug en de spoorwegovergang bezit een brede
landzijde. Momenteel gebeurt er lokaal geen enkele vorm van beheer. Mogelijke beheervorm
hier is het instellen van extensieve begrazing.
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Foto 28-30. Vooral in het West-Vlaams deel van het Leopoldkanaal komen struwelen van
Gladde iep voor, zoals tussen Leestjes- en Jacksenbrug (bovenste foto), tussen Platheule- en
Sifonbrug (middelste foto) en t.h.v. Ramskapellebrug (onderste foto). Dergelijke struwelen
zijn in Vlaanderen vrij uniek en worden best ongemoeid gelaten. De struwelen kunnen niet
tot bomen uitgroeien door het vroegtijdig afsterven ten gevolge van de iepenziekte.
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Bomenrijen

Foto 31-32. De laanbeplanting langs het Leopoldkanaal bestaat voornamelijk uit
Canadapopulieren. De aanplantingen werden hoofdzakelijk verricht in de jaren ‘50 met de
variëteit robusta en zijn momenteel kaprijp. De bomenrijen worden dan ook geleidelijk
vervangen, zoals tussen Oostkerke- en Dudzelebrug tijdens de winter 2005/2006. Door de
cultuurhistorische belangen in het gebied werd hier terug de variëteit robusta aangeplant.
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Foto 33-34. Tussen Moershoofde- en Langewegbrug komt aan de landzijde een bomenrij
voor van oude Zomereiken. De kruin is asymmetrisch ontwikkeld door de vroegere
populierenrij. In de zandstreek werden vroeger vooral Zomereik aangeplant, pas later
Canadapopulier. Zomereik verdient de voorkeur als laanboom in de zandstreek gelet op de
ecologische meerwaarde. Bij toekomstige aanplantingen langs het Leopoldkanaal tussen
Langeweg- en Leestjesbrug wordt dan ook bij voorkeur geopteerd voor Zomereik.
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Foto 35. De bomenrijen tussen de spoorwegovergang en de inkokering te Zeebrugge bestaan
uit Es. Es is inheems en prefereert bodems met zwaardere textuur. Het aanwenden van Es in
bomenrijen bij poldergebieden is uit ecologisch oogpunt wenselijk. Langs het Leopoldkanaal
is Es te overwegen bij de vervanging van de laanaanplantingen tussen het Isabellagemaal en
de Langewegbrug en tussen Leestjesbrug en de inkokering te Zeebrugge.
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Rondtrekkende schaapskudde

Foto 36-37. De begrazing van de bermen van het Leopoldkanaal door rondtrekkende
schaapherders gebeurde tot de jaren ‘80. Bij dergelijke begrazing vertrekt de kudde iedere
dag vanuit de schaapskooi of parkeerweide en keert er ’s avonds terug of trekt door naar een
andere parkeerweide. Kenmerkend voor deze vorm van begrazing is dat de vegetatie binnen
een zo kort mogelijke periode wordt afgegraasd gevolgd door een lange tussenpauze zodat
de vegetatie terug kan uitgroeien. De bovenste foto toont het Leopoldkanaal tussen SintJansbrug en Watervlietbrug in de jaren ’30; de onderste foto is tussen Zonnebrug en SintJansbrug in de jaren ‘70. Bovenste foto: Rosa Berkers; onderste foto: Elien Van Hecke.
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Foto 38-39. Van 2002 tot 2007 was er een schaapherder actief langs het Leopoldkanaal
tussen Strobrug en Sint-Jansbrug.
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Fotobijlage muurvegetatie

Foto 40. Een muurconstructie op de middenberm t.h.v. Strobrugge kent een waardevolle
muurvegetatie van onder meer Steenbreekvaren en Mannetjesvaren.

Foto 41-42. De vroegere stuw t.h.v. Platheulebrug herbergt een fraaie muurvegetatie met
onder meer Tongvaren (rechtse foto), Eikvaren (linkse foto), Muurvaren en Mannetjesvaren
(foto’s: Wim Slabbaert).
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Foto 43. Aan de uitmonding van de Verloren kreek (VHA-nummer: 2257) in het
Leopoldkanaal komt een muurvegetatie met Tongvaren voor. In Vlaanderen komt deze soort
verspreid maar vrij zeldzaam voor.
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Fotobijlage jaagpaden
Langs het Leopoldkanaal komen veel onverharde en half-verharde jaagpaden voor.
Onverharde wegen zijn schaars geworden in Vlaanderen en hebben een belangrijke
ecologische en landschappelijke waarde. Door variaties in bodem, betreding en
waterhuishouding is een biotoop aanwezig voor tal van organismen. Bovendien hebben ze
een belangrijke ecologische verbindingsfunctie.

Foto 44. Op de zuidelijke berm tussen Notelaars- en Oesterputbrug komt een ecologisch zeer
waardevol onverhard jaagpad voor. Door een vrij beperkte betreding is plantengroei mogelijk
over de volledige breedte van de weg. Bovendien bezit dit onverhard jaagpad een gradiënt
zoet-brak wat onder meer kan worden afgeleid uit het voorkomen van Zilte zegge. Het
Leopoldkanaal is hier gegraven in een vroegere kreekbedding waardoor de taluds heel
beperkt zijn. De rietvegetatie vormt er een broedbiotoop voor zeldzame vogelsoorten zoals
Rietgors, Rietzanger en Blauwborst.

Foto 45. De onverharde berm tussen Stenenschuurbrug en Bellekesstraatbrug is breed en
kent een geringe betreding waardoor vegetatie mogelijk is over de volledige breedte van de
weg.
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Foto 46. Het jaagpad t.h.v. de Boerekreek is half-verhard door middel van steenslag.
Hierdoor is geen vegetatie meer mogelijk op de kruin.

Foto 47. Het zwaar landbouwverkeer tussen Sint-Jansbrug en Watervlietbrug resulteerde in
een moeilijk berijdbaar jaagpad. Om dit te verhelpen werd een gewapende fundering
(honingraatstructuur) ingegraven t.h.v. de wielsporen. Het geheel werd daarna met de
streekeigen grond bedekt.
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Foto 48. Een onverhard jaagpad komt voor in de zuidelijke berm tussen Zonnebrug en SintJansbrug. Een deel van de weg wordt intensief bereden zodat geen enkele plant kan groeien.
Aan de randen ontstaat een milieu waar pioniersoorten, al dan niet tijdelijk, kunnen gedijen.
Tenslotte gaat de ijle begroeiing over naar een meer gesloten vegetatie. Aan deze
vegetatiestructuur is – in tegenstelling tot de half-verharde wegen – een specifieke fauna
verbonden zoals bv. graafbijen (kale bodem), loopkevers en wolfspinnen (pioniersvegetatie).

Foto 49. De foto toont het onverhard jaagpad van de zuidelijke berm tussen Oosthoekbrug
en Strobrug. Bijzondere milieus zijn aanwezig bij verzakkingen in onverharde wegen zodat
tijdelijke poeltjes ontstaan. Dergelijke vochtgradiënt is van belang voor een aantal soorten.
De waarde van de poeltjes stijgt met de duur dat ze water bevatten en de afnemende
frequentie waarmee zware machines van het jaagpad gebruik maken.
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Foto 50-51. De onverharde jaagpaden op de middenberm tussen het Leopoldkanaal en het
Afleidingskanaal van de Leie worden best behouden. Momenteel is geen recreatie mogelijk
op de jaagpaden. Door bv. gebruik te maken van klaphekkens kan begrazing samengaan
met wandelrecreatie.
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Fotobijlage bijzondere soorten

Foto 52. Aardaker komt in de bermen van het Leopoldkanaal voor ter hoogte van de
Notelaarsbrug. De soort was vroeger een belangrijk akkeronkruid. Momenteel is de soort
hoofdzakelijk teruggedrongen tot wegbermen, kanaalbermen en dijken. Aardaker is
karakteristiek voor zonnige vrij ruige vegetaties op kalkrijke bodems. De soort verdraagt
geen te frequent maaibeheer maar een zekere openheid in de vegetatie is noodzakelijk.
Bemesting, klepelen en verwaarlozing van de dijken zijn belangrijke bedreigingen voor deze
plantensoort.

Foto 53-54. In de zuidelijke berm tussen Zonnebrug en Langewegbrug komen bijzondere
plantensoorten voor. De linkerfoto toont onder meer Bevertjes (ellips), Goudhaver, Margriet,
Scherpe boterbloem en Veldzuring; de rechterfoto toont Hondskruid (een orchideeënsoort).
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Foto 55-56. Tussen Oostkerkebrug en Dudzelebrug, t.h.v. de Heernisstraat, komt Grote
ratelaar voor. Grote ratelaar is een halfparasiet van grassoorten en groeit in vrij voedselarme
omstandigheden. Door een ecologisch uitgevoerd maaibeheer kan de soort uitbreiden
vermits de verspreiding van de zaden gemakkelijk gebeurt via maaimachines. Dit vermindert
de productiviteit van de vegetatie waardoor minder maaisel moet worden afgevoerd en
bovendien ontstaan er vestingskansen voor tal van soorten.
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Foto 57. Langs het Leopoldkanaal komen, vooral tussen Oosthoek- en Leestjesbrug en op de
middenberm tussen het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal van de Leie, verschillende
bunkers voor. Naast de cultuurhistorische waarde is er een ecologische waarde vermits
verschillende soorten vleermuizen hier komen overwinteren zoals Gewone
grootoorvleermuis, Grijze grootoorvleermuis, Franjestaart, Gewone baardvleermuis en
Watervleermuis. Foto Gewone grootoorvleermuis: Yves Adams.

Foto 58. Het vismigratieknelpunt op het Leopoldkanaal aan het Isabellagemaal te Assenede
is in 2002 opgelost door het in gebruik nemen van een Dewit-vispassage. Dergelijke
vispassage bestaat uit een rechthoekige constructie met tussenschotten waarin afwisselend
links en rechts op de bodem openingen zitten waar vissen kunnen doorzwemmen om een
zeker verval te overbruggen. Vooral trekvissen, zoals Bot, zijn belangrijke doelsoorten. Bot
legt de eieren af in de kustwateren en de juvenielen migreren stroomopwaarts (katadrome
trekvis). Deze soort werd aangetroffen in het oostelijk pand van het Leopoldkanaal. Foto
Bot: David Buysse.
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Foto 59. De IJsvogel is typisch voor
visrijke sloten en plassen met
begroeide oevers. Het nest wordt
gemaakt in loodrechte oevers. Langs
het Leopoldkanaal komt de soort
onder meer tot broeden tussen
Leestjesbrug en Jacksenbrug. De
soort is van Europees belang door de
opname in Bijlage I van de
Vogelrichtlijn. Foto: Yves Adams.

Foto 60-62. Door een natuurlijke oever met relatief brede rietvegetaties komen enkele
minder algemene rietvogels zoals Blauwborst, Rietzanger en Rietgors tot broeden langs het
Leopoldkanaal, vooral tussen Notelaarsbrug en Stenenschuurbrug. Blauwborst is van
Europees belang door de opname in Bijlage I van de Vogelrichtlijn. Rietzanger en Rietgors
behoren tot de rodelijstcategorie “bedreigd”. Foto’s: Yves Adams.
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Foto 63-66. Het gecombineerd voorkomen van Bruin blauwtje (A), Icarusblauwtje (B),
Hooibeestje (C) en Kleine vuurvlinder (D) duidt op een ecologisch waardevol grasland. Het
gezamenlijk voorkomen van deze soorten langs het Leopoldkanaal werd waargenomen t.h.v.
Watervlietbrug, Strobrug en Ramskapellebrug. Tot de jaren ’90 was dit ook het geval t.h.v.
Molentjesbrug en Jacksenbrug.
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Fotobijlage ecologische knelpunten
Knelpunten door herbicidengebruik

Foto 67-68. Op de middenberm (gevormd door het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal
van de Leie) tussen Leestjesbrug en Jacksenbrug werden herbiciden aangewend. Het
herbicidengebruik gaat er gepaard met een intensieve begrazing. Het overschakelen naar
een extensieve begrazing is wenselijk om de ecologische waarden te behouden en verder te
ontwikkelen.
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Foto 69-70. Lokaal wordt de waterzijde tussen Leestjesbrug en Jacksenbrug (noordelijke
berm) intensief behandeld met herbiciden.
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Foto 71-72. Bij een aanpalend akkergebruik kennen de aanliggende bermen dikwijls een
invloed van herbiciden. De bovenste foto toont de zuidelijke berm (landzijde) tussen
Moershoofdebrug en Oosthoekbrug waar Grote brandnetel en struwelen (Gladde iep) werden
bespoten. De onderste berm toont de landzijde van de zuidelijke berm tussen
Stenenschuurbrug en Bellekesstraatbrug waarbij direct aanpalend aan de maïsakker geen
dicotylen groeien.
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Foto 73-74. Op de landzijde tussen Oostkerkebrug en Dudzelebrug (noordelijke berm)
werden de struwelen kort gezet bij de vervanging van de bomenrijen (in de winter
2005/2006). De uitgelopen struiken van Gladde iep, Vlier, Hazelaar, Eénstijlige meidoorn en
Es worden er sindsdien lokaal behandeld met herbiciden. De bovenste foto werd genomen in
2006; de onderste in 2008.
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Knelpunten bij het maai- en begrazingsbeheer

Foto 75-76. Het maaisel van de 1ste maaibeurt 2008 werd tussen Strobrug en Sint-Jansbrug,
lokaal, niet voldoende opgeruimd en de strobalen werden laattijdig weggehaald. Resterend
maaisel zorgt voor voedselaanrijking en verhindert de kieming van kruiden. Als gevolg
hiervan ontstaat een soortenarme vegetatie gedomineerd door productieve grassen en
kruiden. Foto onderdaan: Willy De Clercq.
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Foto 77-78. Bij de 2de maaibeurt in 2008 werd het maaisel onvoldoende weggehaald.
Bovendien verhindert de fijne structuur van het maaisel een efficiënte opruiming. De fijne
structuur ontstaat door het aanwenden van klepelmaaiers. De bovenste foto toont de berm
aan de landzijde tussen Leestjes- en Jacksenbrug (noordelijke berm); de onderste foto
tussen Oosthoek- en Strobrug (noordelijke berm).
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Foto 79-80. De veiligheidsmaaibeurt tussen Strobrug en Leestjesbrug gebeurde niet correct
vermits het maaisel onvoldoende werd weggehaald (bovenste foto; september 2008). De
veiligheidsmaaibeurt tussen Jacksenbrug en Dudzelebrug werd wel op een goede manier
uitgevoerd via een maai-opzuigcombinatie.
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Foto 81-82. Het maaisel op taluds wordt soms weinig opgeruimd, zoals tussen
Stenenschuur- en Bellekesstraatbrug (bovenste foto; september 2008) en net
stroomopwaarts de spoorovergang te Zeebrugge (onderste foto; juli 2006).
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Foto 83. De begrazing op de middenberm tussen het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal
van de Leie gebeurt lokaal op een vrij intensieve manier. Lokaal wordt er bijgevoederd zoals
t.h.v. Platheulebrug (foto genomen in maart 2005), waardoor de dieren langer op de berm
kunnen blijven. Door het bijvoederen van de dieren komen extra nutriënten in de berm
waardoor de vegetatie verruigt en soortenarmer wordt. Het overschakelen naar een
extensieve begrazing is wenselijk.
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Knelpunten door laanaanplantingen

Foto 84. De bermen van het Leopoldkanaal kennen lokaal een grote densiteit aan
aangeplante Canadapopulieren (vooral variëteit robusta) zoals op de middenberm ter hoogte
van Jacksenbrug. Hierdoor treedt een te snelle opgaande groei en asymmetrische
kroonvorming op met grotere risico’s op takval. Bovendien beïnvloeden de aanplantingen de
kruidvegetatie door bladval en beschaduwing, waardoor voedselrijke en vochtige
standplaatsen ontstaan. Tevens gebeurt opslibbing en kan er in het water zuurstofgebrek
optreden bij de ontbinding van het bladstrooisel.

Foto 85. Het vellen van populieren gaat gepaard met grote hoeveelheden houtsnippers. Het
is wenselijk om de snippers zoveel mogelijk te verwijderen vermits er anders
voedselaanrijking van de vegetatie gebeurt.
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Foto 86. Tijdens het vellen en verwijderen van populieren kan aanzienlijke schade optreden
aan onverharde bermen, zoals op de zuidelijke berm tussen Langewegbrug en
Moershoofdebrug (foto genomen in februari 2004). Herstel van de berm kan gebeuren door
te egaliseren en eventueel in te zaaien. Het inzaaien gebeurt best met Rood zwenkgras,
Veldbeemdgras of Gewoon reukgras met zaaidichtheden van zo’n 3 g/m2. Het inzaaien met
de klassieke graszaadsoort Engels raaigras wordt best vermeden.
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Knelpunten met exoten

Foto 87. Op de noordelijke berm tussen Ramskapellebrug en de spoorwegovergang komt de
uitheemse soort Japanse duizendknoop voor. Deze soort heeft een sterke groei en verdringt
de inheemse vegetatie. Het terugdringen van de plant wordt best gedaan via een
volgehouden intensief maaibeheer.

Foto 88. Sinds 2004 wordt de uitheemse plantensoort Grote waternavel waargenomen in het
Leopoldkanaal. Sindsdien kent de soort een uitbreiding, vooral tussen Moershoofde- en
Leestjesbrug. Grote waternavel heeft een negatieve impact op de aquatische biodiversiteit
door het verdringen en verhinderen van inheemse waterplanten. 's Nachts en bij rotting
wordt veel zuurstof verbruikt waardoor o.a. vissterfte kan optreden. Het mechanisch
verwijderen van de planten waarbij drijfschermen worden gebruikt is nodig om Grote
waternavel te onderdrukken.
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Overige knelpunten

Foto 89. In functie van de waterbeheersing wordt het Leopoldkanaal in een oostelijk en
westelijk pand verdeeld door een dwarsstuw ter hoogte van de Langewegbrug. Een
dergelijke constructie betekent echter een belemmering voor vismigratie, zoals de
glasaalmigratie waarvoor het Leopoldkanaal van belang is.

Foto 90. Lokaal, zoals ter hoogte van Moershoofdebrug, wordt maai- en groenafval van
naburige bewoners op de berm van het Leopoldkanaal gedumpt. Dit is niet gewenst vermits
de berm hierdoor voedselrijker wordt en productieve soorten (Grote brandnetel, Kropaar,
Gestreepte witbol) op termijn zullen gaan domineren.
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Fotobijlage omgevend gebied

Foto 91. Ter hoogte van Oesterputbrug is het Leopoldkanaal gegraven in een vroegere
kreekbedding. Net ten noorden van het Leopoldkanaal ligt een soorten- en structuurrijk
grasland waarbij de steilranden duiden op de oorspronkelijke grens van de historische
kreekgeul.

Foto 92. Het vroeger landgebruik kan soms worden afgelezen in het hedendaagse landschap.
Dit klein driehoekig perceeltje (grootte: zo’n 400 m2) net ten zuiden van het Leopoldkanaal
tussen Bellekesstraatbrug en Watervlietbrug is een vroegere parkeerweide van een
schaapskudde. Begrazing van de bermen van het Leopoldkanaal met schaapskuddes
gebeurde tot de jaren ‘80. De bomenrij op de achtergrond geeft de ligging van de Braamdijk.
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Foto 93. Dijken zijn vanuit ecologisch en cultuurhistorisch oogpunt belangrijke kleine
landschapselementen in poldergebieden. Dijken vormen een verblijf- of vluchtplaats voor
soorten die niet in het aangrenzend agrarisch landschap kunnen leven en fungeren
bovendien als verbindingswegen in de droge sfeer bij de verbreiding voor tal van soorten.
Een grote concentratie dijken is aanwezig in het Meetjeslands krekengebied. De foto toont
het erkend natuurgebied “Noorddijk”.

Foto 94. Deze voormalige kreekgeul, loodrecht op de Noorddijk, is afgebakend als VEN,
Habitat- en Vogelrichtlijngebied. Het rechtse gedeelte op de foto kent een mozaïek van
rietland en soortenrijk grasland via een extensieve begrazing met runderen. Het linkse
gedeelte wordt ieder jaar omgeploegd en ingezaaid met Maïs of Engels raaigras. Het instellen
van een aangepast hydrologisch beheer en een natuurvriendelijk beheer zijn hier wenselijk.
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Foto 95-96. Bij ruimingswerken tijdens het najaar van 2003 werd het zilt grasland aan de
Noorddijk, tevens VEN, Habitat- en Vogelrichtlijngebied, opgehoogd met ruimingsspecie. Dit
werd achteraf terug verwijderd, maar een degradatie van de oorspronkelijke ecologische
kwaliteit (onderste foto) heeft plaats gevonden.
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Foto 97-98. Streefdoel voor de zuid-geëxposeerde taluds van dijken is een bloemrijke
warmteminnende en kalkindicerende vegetatie. De foto’s tonen een zomeraspect op de
Noorddijk met bloei van Kattendoorn, Wilde marjolein, Gewone agrimonie, Margriet, Klein
streepzaad en Duizendblad. Het in stand houden en verder ontwikkelen van deze vegetaties
gebeurt best via schokbegrazing. Bij dergelijke vorm van begrazing wordt de vegetatie
gedurende een korte periode intensief begraasd gevolgd door een lange rustpauze.

www.inbo.be

Verkennende ecologische gebiedsvisie voor het Leopoldkanaal en omgeving

283

Foto 99. Het beheer van de kruin van verschillende dijken (o.a. Langedijk) gebeurt soms niet
op een natuurvriendelijke manier. Door het klepelen en niet verwijderen van het maaisel kan
de vegetatie verruigen waardoor waardevolle plantensoorten dreigen te verdwijnen.

Foto 100. Ter hoogte van het toponiem “Roste Muis” komen soortenrijke graslanden voor
met zilte elementen. De steilrand (rechts op de foto) heeft een belangrijke cultuurhistorische
waarde vermits dit duidt op de rand van de voormalige kreekgeul. De aanwezige droog-nat
gradiënt biedt belangrijke potenties voor het ontwikkelen van hoogwaardige natuur.

284

Verkennende ecologische gebiedsvisie voor het Leopoldkanaal en omgeving

www.inbo.be

Foto 101. In de 2de helft van 2004 werden graslanden t.h.v. “Roste Muis” opgehoogd met
ruimingsspecie. Dit resulteerde in habitatreductie en voedselaanrijking waardoor
natuurwaarden worden aangetast.

Foto 102. Een aanzienlijke oppervlakte rietland is ontstaan in het oostelijk gedeelte van de
Oostpolderkreek dankzij spontane verlandingsprocessen.
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Foto 103. Het wintermaaien van Riet zorgt voor vitale rietkragen. Tot een paar decennia
geleden kon dit beheer deel uitmaken van de landbouwvoering. De foto toont een uitloper
van de Oostpolderkreek in 1979 die werd gemaaid door de plaatselijke landbouwer.
Tegenwoordig wordt Riet enkel gemaaid in natuurgebieden. Momenteel zijn veel rietkragen
verruigd door een combinatie van verdroging en nietsdoen-beheer. Het is wenselijk om
rietlanden te maaien volgens een rotatiesysteem waarbij het rietland ingedeeld wordt in
vakken die om de paar jaar worden gemaaid. Op die manier is steeds overjarig Riet
aanwezig welke van belang is als schuil-, overwinterings- en voortplantingsplaats voor
allerlei dieren. Foto: Anny Anselin.

Foto 104. De foto toont het erkend natuurgebied ter hoogte van het toponiem “Vuil Poelke”.
De akker werd er in 2001 omgezet naar grasland. Door een maaibeheer worden productieve
soorten benadeeld en treedt een geleidelijke verarming op van de bodem waardoor de
soortenrijkdom toeneemt.

286

Verkennende ecologische gebiedsvisie voor het Leopoldkanaal en omgeving

www.inbo.be

Foto 105. In de Meikeshoekpolder ligt onder meer een relatief soortenrijk historisch grasland
en een rietland. Er is een grote concentratie aan kleine landschapselementen aanwezig: een
veedrinkpoel, talrijke knotbomen en een kruising van twee dijken.

Foto 106. Begrazing door rondtrekkende schaapskuddes en een herder gebeurde in het
studiegebied tot de jaren ’80. Dergelijk beheer zorgde onder meer voor een hoge ecologische
waarde van de dijken. De foto toont de Beoosteredepolderdijk in de jaren ’70. Foto: Elien
Van Hecke.
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Foto 107. Drijftillen zijn bijzondere verlandingsstadia en bestaan uit een drijvende massa van
plantenmateriaal. Aan de Roeselarekreek bestaat het drijftil uit een zuur varen- en
veenmosrietland met bijzondere plantensoorten als Moerasvaren, Kamvaren en verschillende
veenmossoorten. Bedreigingen vormen onder meer het lage waterpeil waardoor het drijvend
vermogen wordt aangetast. Het in stand houden van de vegetatie vereist een manuele
wintermaaibeurt.

Foto 108. De natuurwaarden in de verschillende kreken (bv. Roeselarekreek) staan onder
druk. Door toevoer van water met een slechte kwaliteit (huishoudelijk afvalwater en
drainagewater van landbouwgronden) ontstaan eutrofiëringsprocessen (o.a. vertroebeling
door algengroei met als gevolg sterk wisselende zuurstofconcentraties) en een dikke sliblaag.
Tevens is een herstel naar helder water momenteel niet mogelijk door de samenstelling van
de visfauna. Het verhinderen van de toevoer van water met een slechte kwaliteit, slibruiming
en het instellen van een natuurlijke vispopulatie zijn de belangrijkste herstelmaatregelen.
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Foto 109. In poldergebieden vormen grachten belangrijke kleine landschapselementen. De
gracht tussen de Boerenkreek en de Roeselarekreek werd geherprofileerd waardoor
natuurmeerwaarde en extra komberging ontstaan. Rietkragen zijn in poldergebieden van
belang als verbindingen in de natte sfeer.

Foto 110. Extensief bewerkte perceelsranden langs grachten (via bv.
beheerovereenkomsten) verminderen de afspoeling van nutriënten, pesticiden en
sedimenten en vergroten de ecologische waarde en de belevingswaarde van het landschap.
De perceelsranden bestaan meestal uit Engels raaigras. Wanneer ook polvormige
grassoorten (zoals Gewoon timoteegras, Kropaar, Rietzwenkgras) worden toegelaten zijn er
betere nestmogelijkheden voor allerlei akkervogels. De foto werd genomen in de Oude
Haantjesgatpolder te Sint-Laureins.
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Foto 111. Hoogstamboomgaarden hebben belangrijke ecologische, cultuurhistorische en
esthetische waarden. Door het verliezen van de vroegere economische functie dreigen deze
kleine landschapselementen te verdwijnen. Tevens kan degeneratie optreden door een
verwaarloosd onderhoud. Een concentratie aan hoogstamboomgaarden is bewaard gebleven
rond de Boerenkreek.

Foto 112. De graslanden van de Oude Haantjesgatpolder zijn van belang als broedgebied
voor weidevogels en als overwinteringsgebied voor ganzen en watervogels. Een
natuurvriendelijk beheer (extensieve begrazing) en een aangepast waterpeil zullen de
natuurwaarden van dit Habitat- en Vogelrichtlijngebied vergroten.
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Foto 113-114. De struwelen op dijken werden lokaal behandeld met herbiciden, vooral uit
vrees voor bacterievuur. Dit zorgde ervoor dat oude struwelen van voornamelijk Eenstjilige
meidoorn op tal van dijken verdwenen. De foto’s tonen de dijk langs de Hontseindestraat en
de dijk net ten oosten van de Boerekreek in 1979. Op deze dijken zijn de struwelen
momenteel quasi volledig verdwenen. Foto’s: Anny Anselin.

Foto 115. Door een intensieve landbouwvoering wordt dikwijls een deel van de oeverzone
van de kreken in cultuur genomen (zoals aan de Blokkreek). Hierdoor is mest- en
pesticidenafvloei rechtstreeks naar de kreek mogelijk en zijn er weinig kansen voor een goed
ontwikkelde oevervegetatie en verlandingsprocessen. Het herstel van natte oeverstroken en
het instellen van een bufferzone bestaande uit grasland rond de oevers zijn belangrijke
stappen voor een duurzame instandhouding van het kreekecosysteem.
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Foto 116. Het verdwijnen van zomergraanteelt is een belangrijke factor voor de
achteruitgang van akkervogels. Zomergranen bieden nestgelegenheid en tevens vormen de
winterse stoppelvelden belangrijke voedselbronnen voor allerlei akkervogels. Het aanleggen
van zomergraanranden vormt een maatregel ter bevordering van akkervogels. De foto toont
de Beoosteredepolder met op de achtergrond de Vrouwkeshoekkreek in 1979. Foto: Anny
Anselin.

Foto 117. In het rietland aan de Vrouwkeshoekkreek werden populieren aangeplant waarbij
het terrein werd vergraven door de aanleg van dwarssloten. De rietvegetatie is hierdoor
gedegradeerd en verruigd. Het verwijderen van de populieren en het instellen van een
aangepast waterpeil zijn nodig om vitale rietlanden te bekomen.
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Foto 118-119. Aan de afwatering van verschillende kreken komen roosters voor. Deze
roosters vormen een belemmering voor de migratie van vissen naar de Oostpolderkreek
(linkse foto) en de Vrouwkeshoekkreek (rechtse foto).

Foto 120. Onverharde wegen zijn in Vlaanderen zeldaam geworden. Een paar onverharde
wegen komen voor net ten noorden van het Leopoldkanaal tussen Oosthoekbrug en
Strobrug. Naast een landschappelijke waarde bezitten ze een grote ecologische waarde.
Kenmerkend voor een onverharde berm is de variatie in bodemverdichting en betreding
waardoor een gradiënt van open milieus naar meer gesloten milieus ontstaat die leefruimte
biedt voor tal van soorten. Aan de rand van deze weg staan bremstruwelen en Zomereik.
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Foto 121. Een kleinschalige percelering met een grote densiteit aan kleine
landschapselementen was tot kort na de tweede wereldoorlog het landschapsbeeld in de
zandstreek. Vooral omwille van schaalvergroting in de landbouw werd het landschap
“uitgekleed” en open en dit op slechts enkele tientallen jaren tijd. Restanten van een
kleinschalig landschap met veel knotbomen zijn plaatselijk nog te zien net ten noorden van
het Leopoldkanaal tussen Leestjes- en Jacksenbrug.

Foto 122. Soorten- en structuurrijke graslanden t.h.v. het toponiem “de Waterhoek”, gelegen
ten oosten van het centrum van Damme. Op de voorgrond is Zwanebloem te zien. Door het
instellen van een extensieve begrazing en een aangepast hydrologisch beheer krijgen de
natuurwaarden betere mogelijkheden.
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Foto 123. De graslanden ter hoogte van het toponiem “Konduitput” kennen laagtes met zilte
vegetaties (voornamelijk Heen). Het optreden van verschillende gradiënten (droog-nat, brakzoet) in graslanden betekent een grote ecologische meerwaarde. Tevens is er een
cultuurhistorisch belang vermits de ligging van een historische kreekgeul wordt aangegeven.

Foto 124. Net ten noordoosten van Platheulebrug liggen kamgraslanden. Indicatorsoorten die
wijzen op belangrijke ecologische waarden zijn onder meer Veldgerst en Kamgras. Het in
stand houden en verder ontwikkelen van dergelijke graslandtypes gebeurt via
seizoensbegrazing. De bomenrij op de achtergrond duidt op de Damse Vaart.
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Foto 125. De graslanden van het erkend natuurgebied Romboutswerve zijn soorten- en
structuurrijk en worden doorsneden door verschillende grachten. De gele kleur duidt op de
bloei van Grote ratelaar. Het graslandcomplex is van belang als broedgebied voor
weidevogels (bv. Tureluur en Zomertaling) en als overwinteringsplaats voor allerlei
vogelsoorten (bv. voor Kleine rietgans en Kolgans). Het beheer van de graslanden gebeurt
door extensieve begrazing.

Foto 126. De oude populiervariëteiten (marilandica-variëteit) langs de Damse Vaart bezitten
een grote cultuurhistorische waarde. Het grillige patroon door de kromme stammen zorgt
bovendien voor een grote landschappelijke belevingswaarde.
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Foto 127-128. Op initiatief van de Zwinpolder werd de Ronselaerebeek heringericht. Enkele
maatregelen die werden gerealiseerd omvatten: het verbreden van de waterloop, het
voorzien van paaiplaatsen en geleidelijk hellende oevers (foto boven), het inrichten van een
wachtbekken (foto onder) en de bouw van een Dewit-vispassage.
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Foto 129. Door het aanwenden van herbiciden kunnen de natuurwaarden zich niet ten volle
ontplooien in het Habitat- en Vogelrichtlijngebied ten zuiden van Dudzelebrug (graslanden
Zijdelingse Vaart).

Foto 130. Het grasland net ten oosten van Dudzelebrug bezit fraaie structuurkenmerken:
afwisselende hoger en lager gelegen delen, een bulten-slenkenpatroon en een veedrinkpoel.
Dergelijk microreliëf zorgt voor extra gradiënten waardoor de ecologische waarde vergroot.
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Foto 131. Het peil van veel waterlopen die uitmonden in het Leopoldkanaal, zoals de
Isabellavaart, wordt geregeld door klepstuwen. De uitwatering gebeurt via terugslagkleppen.
Dergelijke structuren vormen knelpunten voor een vrije vismigratie.

Foto 132. Lager gelegen gedeeltes in graslanden worden soms opgehoogd, zoals in de
graslanden Palingpot (ten oosten van de weg N300). Lager gelegen delen zorgen voor een
vochtgradiënt zodat diverse levensgemeenschappen kunnen ontwikkelen en dienen dan ook
te worden behouden.
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Foto 133. Vrij omvangrijke graslandcomplexen liggen langs het Leopoldkanaal (bomenrij op
de achtergrond) te Ramskapelle (Palingpot). Veedrinkpoelen verhogen de ecologische
waarde van de graslanden door hun belang voor tal van aquatische organismen. Bovendien
ontstaat bij geleidelijke oevers een gradiënt nat-droog. Tevens hebben veedrinkpoelen een
cultuurhistorische en esthetische waarde.

Foto 134. Winterse overstromingen van delen van graslanden, zoals in de graslanden
Palingpot, hebben een belangrijke ecologische betekenis. Naast het belang voor tal van
overwinterende watervogels is er een waarde voor de vegetatie. Op plaatsen met winterse
inundaties ontwikkelen zich immers andere vegetaties dan plaatsen waar dit niet gebeurt.

300

Verkennende ecologische gebiedsvisie voor het Leopoldkanaal en omgeving

www.inbo.be

Foto 135-136. Het Vlaams natuurreservaat de Kleiputten van Heist bestaat vooral uit
rietlanden en graslanden. Het beheer bestaat uit extensieve seizoensbegrazing voor de
graslanden en gefaseerde wintermaaibeurten voor de rietlanden. Door het afdammen van
enkele grachten ontstond een ecologisch gunstiger waterpeil. De achtergrond van de foto
toont het centrum van Heist.
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